
   

5. ICO Sector Turístic i activitats connexes. ICO 

(Instituto de Crédito Oficial – Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital). 

1. Tipus d’ajut:    

Préstec de fins a 500.000€ en una o vàries operacions, per necessitats de 

liquiditat finançable a través de la “Línea Empresas y  Emprendedores”, també 

aplicable a projectes de digitalització i, en particular als destinats a fomentar 

solucions de teletreball recollits al programa Acelera Pyme 

(https://acelerapyme.gob.es/). 

Termini de devolució d’ 1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal. 

Tipus d’interès fixe, fins el 1,5% (TAE màxima inclosa comissions). 

2. Beneficiaris: 

Autònoms i empreses amb domicili social  a España que formalitzi operacions 

en la Línea ICO Empresas y Emprendedores,  que la seva activitat estigui dins  

d’un CNAE del sector turístic i  activitats connexes segons la relació de CNAE 

publicada: 

(https://www.ico.es/documents/19/2320094/Tabla+CNAE+ICO+Sector+Turistic

o+acitiviades+conexas+covid19+-Thomas+Cook/3b53c87b-18bf-48cc-9aee-

60e2745930ae)”.  

3. Requisits per accedir al préstec:  

 No figurar en situació de morositat als fitxers d’informació sobre solvència 

patrimonial i de crèdit. 

 No estar incursos en un procediment d’insolvència col·lectiva ni reunir els 

requisits per trobar-se sotmès a un procediment d’insolvència col·lectiva a 

petició dels creditors. 

 No emprar aquest finançament per efectuar re-finançaments anteriors o 

posteriors d’altres préstecs amb l’entitat financera. 
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 Els clients, que tinguin la condició de gran empresa deuran tenir una 

qualificació creditícia B- o superior. 

4. Novetats:  

D’acord amb el Real-Decret ley 11/2020 de 31 de març i, amb el fi d’assegurar 

la liquiditat i, per tant la viabilitat de les empreses turístiques, es suspenen 

durant un any i, sense penalització alguna, el pagament d’interessos i 

amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaría de 

Estado de Turismo en el marc del programa Emprendetur I+D+i, del Programa 

Emprendetur Jóvenes Emprendedores i el Programa Emprendetur 

Internacionalización.  

5. Quan es podrà demanar?:  

Es podran formalitzar operacions amb l’Entitat de Crèdit fins el 31 de desembre 

de 2020.  

6. Com tramitar-la?:  

A través de les entitats de crèdits que col·laboren amb aquesta Línea: 

SANTANDER , BBVA, CAIXABANK , BCC (GRUPO CAJAMAR), B. 

COOPERATIVO, BANKINTER, CAJA RURAL DE TERUEL, LIBERBANK, 

BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE NAVARRA, 

CAJA RURAL DE JAÉN, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DE 

ASTURIAS, GLOBALCAJA , CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA), CAJA 

RURAL DE GRANADA, UNICAJA i ABANCA. 

El llistat s’anirà actualitzant amb les entitats que es vagin adherint. 

7. Normativa aplicable:  

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

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

8. Altres dades d’interès :  

https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas- 

Ficha ICO  Sector  Turistico y actividades conexas Covid 19 -Thomas Cook: 

https://www.ico.es/documents/19/2320094/Ficha+Larga+L%C3%ADnea+ICO+

Sector+Tur%C3%ADstico/8d02c4f1-863b-4e1a-910f-dfdc0c1735a1 

Telèfon : 900 121 121  
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