
   

30. Línia de finançament ICO destinat a les empreses  i 

autònoms per al desenvolupament digital. Ministeri 

d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital 

(Gobierno de España). Instituto de Crédito Oficial. 

1. Tipus d’ajut:    

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia 

de finançament d’empreses i autònoms, el programa Acelera PYME, amb 

l’objectiu d’atenuar l’impacte del COVID-19 i, finançar projectes de digitalització 

i foment de les solucions de teletreball.  

a) Import màxim per client fins 12,5 M€ en una o diverses operacions. 

b) Conceptes que es poden finançar: projectes de digitalització i, en particular 

els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits al 

programa  Acelera Pyme. 

c) Modalitat: préstec, leasing, renting o  línia de crèdit. 

d) S’aplicaran als préstecs i operacions que hagin estat formalitzades o 

renovades a partir del 18 de març de 2020 i, fins a finalitzar l’any 2020. 

2. Beneficiaris: 

PIMES i autònoms. 

3. Import a sol·licitar :  

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria 

per la situació actual d’alarma Covid-19. Com a màxim 12,5M€ 

4. Condicions: 

Tipus d’interès:  

Fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdits segons el termini 

d’amortització. Si l’operació s’estableix amb un tipus variable, aquest serà 

https://acelerapyme.gob.es/


   
revisat semestralment per l’Entitat de Crèdits d’acord amb l’acord amb 

l’establert en el contracte de finançament. 

Termini d’amortització i carència : 

• de 1 fins a 6 anys amb 0 ó 1 any de carència de principal 

• de 7 fins a 9 anys amb 0, 1 ó 2 anys de carència. 

• de 10, 12, 15 i 20 anys amb 0, 1, 2 fins a 3 anys de carència 

Comissions i despeses: 

L’entitat de crèdit podrà aplicar una comissió a l’inici de l’operació. El cost per al 

client d’aquesta comissió més el tipus d’interès no podran superar la TAE 

màxima que l’Entitat de Crèdit pot aplicar a l’operació en funció del seu termini. 

Es podrà aplicar una comissió d’amortització anticipada voluntària que, amb 

caràcter general, serà de l’1% sobre l’import cancel·lat quan l’operació s’hagi 

formalitzat a tipus fixe. Quan s’hagi formalitzat a tipus variable, s’aplicarà una 

comissió màxima del 0,8% i mínima al 0,05%, en funció de la vida residual de 

l’operació en la data de liquidació de l’amortització. 

En els casos d’amortització anticipada obligatòria, es meritarà  una comissió en 

concepte de penalització del 2%. 

La  Tasa Anual Equivalente (TAE) :   

Aplicable a l’ operació estarà composada pel cost de la comissió inicial que en 

el seu cas apliqui l’Entitat de Crèdit més el tipus d’interès. No podrà superar els 

següents límits:  

• Per operacions a termini igual a 1 any: tipus fixe o variable més fins 2,30 %. 

• Per operacions a termini de 2, 3 ó 4 anys: tipus fixe o variable més fins 4,00%. 

• Per operacions a un termini igual o superior a 5 anys: tipus fixe o variable més 

fins 4,30%. 

 



   
 

Garanties:  

L’ Entitat de Crèdit podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes llevat 

aval de la SGR -Sociedades de Garantías Recíprocas-  o SAECA - La 

Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria-  (ICO Garantía SGR/SAECA). 

La SGR/SAECA podrà decidir l’import de la operació que avalen, podent arribar 

fins el 100% de la mateixa. 

Aquest finançament és compatible amb altres ajudes que concedeixen  

altres organismes. 

5. Quan es podrà demanar?:  

En vigor, fins finalitzar l’any 2020.  

6. Com tramitar-ho?:  

Amb la teva entitat financera/crèdit  que, deurà estar registrada i supervisada 

per el Banc d’Espanya: 

ABANCA, BANCO CAIXA GERA, BANCO COOPERATIVO, BANCO 

SABADELL, BANKIA, BANKINTER, BANTIERRA NUEVA CAJA RURAL 

ARAGON, BBVA, BCC (GRUPO CAJAMAR), C. R. CENTRAL, CAIXABANK, 

CAJA RURAL DE ASTURIAS, CAJA RURAL DE DE SORIA, CAJA RURAL DE 

GRANADA, CAJA RURAL DE JAEN, CAJA RURAL DE TERUEL, CAJA 

RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL NAVARRA, 

CAJASIETE, EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A., GLOBALCAJA, IBERCAJA, 

LIBERBANK S.A., MICROBANK, SANTANDER, UNICAJA BANCO. 

7. Normativa aplicable:  

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias. 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 

Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer 

http://www.cesgar.es/
https://saeca.es/
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf


   
tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 

los efectos económicos del COVID-19.  

8. Altres dades d’interès :  

https://acelerapyme.gob.es/soluciones-tecnologicas 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores 

https://www.ico.es/documents/19/51955/NP+L%C3%ADnea+Avales++con+logo+s

anidad.pdf/2ef8f357-6118-44ac-bbde-f236d7a63da9 

https://www.ico.es/documents/19/2221442/LINEA+ICO+EMPRESAS+Y+EMPREN

DEDORES+FICHA+LARGA/2598e856-7ad1-44ef-806b-a7d198921733 

Email contacte: info@acelerapyme.gob.es 

Telèfon: 900 909 001  (L-V 09:00 - 18:00h) o 900 121 121 
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