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Maig de 2013

Distingits senyors,

Des dels seus inicis, Banc Sabadell es va marcar un objectiu: contribuir al desenvolupament
de les empreses i negocis facilitant l’accés als recursos necessaris per emprendre els seus
projectes.

Per això, avui volem posar a disposició dels membres del Col·legi Oficial d'Enginyers
Agrònoms de Catalunya les línies ICO 2013, emeses per l’Institut de Crèdit Oficial i creades
per impulsar les inversions empresarials i promoure els projectes de les empreses.

Les línies ICO li permeten finançar fins al 100% del seu projecte, amb un màxim de
10.000.000 d’euros, tant en l’adquisició d’actius fixos com en l’obtenció de liquiditat.

Des de Banc Sabadell l’ajudarem a determinar la línia ICO més adequada per a les seves
necessitats empresarials.

Només ha de visitar qualsevol de les nostres oficines, on l’informarem de totes les
possibilitats. El convidem a trobar l’oficina amb la qual li sigui més còmode treballar trucant al
902 383 666 o a sabadellprofessional.com.



Línies ICO 2013
Quadre resum

ICO EMPRESES I 
EMPRENEDORS

ICO GARANTIA SGR ICO INTERNACIONAL
ICO 

EXPORTADORS 
CURT TERMINI

BENEFICIARIS Autònoms, empreses 
i entitats públiques i 
privades espanyoles 
(fundacions, ONG, 
Administració Pública…) 
amb inversions en 
territori nacional.

Autònoms, empreses i entitats 
públiques i privades espanyoles 
(fundacions, ONG, Administració 
Pública…) i també les empreses 
que, tot i estar domiciliades a 
l’estranger, comptin amb majoria 
de capital espanyol.

Autònoms, empreses i entitats 
públiques i privades espanyoles 
(fundacions, ONG, Administració 
Pública…), incloses tant 
les domiciliades a Espanya 
com aquelles que, tot i estar 
domiciliades a l’estranger, comptin 
amb majoria de capital espanyol.

Autònoms i empreses 
espanyoles que emetin 
factures derivades de 
la venda en ferm de 
béns i serveis feta a 
un deutor ubicat fora 
del territori nacional.

OBJECTE DE 
FINANÇAMENT

• Adquisició d’actius 
fi xos productius (nous i 
de segona mà).

• Adquisició de vehicles 
turismes el preu dels 
quals no superi els 
30.000 euros (més 
l’IVA).

• Adquisició d’empreses.

• Despeses de circulant 
(fi ns al 50% del 
fi nançament total).

• Liquiditat fi ns al 100% 
del fi nançament, per 
a operacions fi ns a 3 
anys.

• Adquisició d’actius fi xos 
productius (nous i de segona 
mà).

• Adquisició de vehicles 
turismes el preu dels quals no 
superi els 30.000 euros (més 
l’IVA).

• Adquisició d’empreses.

• Despeses de circulant (fi ns al 
50% del fi nançament total).              

• Liquiditat fi ns al 100% del 
fi nançament, per a operacions 
fi ns a 3 anys.

• Adquisició d’actius fi xos 
productius (nous i de segona 
mà).

• Adquisició de vehicles turismes 
el preu dels quals no superi els 
30.000 euros (més l’IVA).

• Adquisició d’empreses.                                                                         

• Creació d’empreses a 
l’estranger.

• IVA (o impost de naturalesa 
anàloga) si els actius són 
adquirits a Espanya.

• Despeses de circulant (fi ns al 
50% del fi nançament total).

• Liquiditat fi ns al 100% del 
fi nançament, per a operacions 
fi ns a 3 anys.

Factures derivades de 
l’activitat exportadora 
(deutor estranger 
sense limitació per 
país deutor) amb una 
data de venciment 
no superior a 180 
dies, des de la data 
d’avançament de la 
factura.

MODALITAT LÍSING/PRÉSTEC LÍSING/PRÉSTEC PRÉSTEC

FACTORING amb 
certifi cat de liquiditat 
/ Descompte 
internacional / 
Descompte en 
factures d’exportació

IMPORT
MÀXIM

Fins al 100% del projecte 
d’inversió més l’IVA.

Màxim: 10 milions 
d’euros per client, en una 
o diverses operacions.

• Tram A: aval 100% SGR.                                                                                             
Fins al 100% del projecte 
d’inversió més l’IVA, amb un 
màxim d’1 milió d’euros, en 
una o diverses operacions.

• Tram B: aval 50% SGR 
(només liquiditat).                                                                
Fins al 100% de les 
necessitats de liquiditat, amb 
un màxim de 60.000 euros, 
en una o diverses operacions.

Fins al 100% del projecte d’inversió 
més l’IVA.

Màxim: 10 milions d’euros 
per client, en una o diverses 
operacions.

Fins al 100% de 
l’import de la factura.

TERMINIS 
D’AMORTITZACIÓ 
I CARÈNCIA
(en anys)

• 1, 2, 3, 5, 7 o 10 anys 
sense o amb un any de 
carència.

• 12, 15 o 20 anys 
sense o amb dos anys 
de carència.

• Tram A: aval 100% SGR.                                                                                                    
1, 2, 3, 5, 7 o 10 anys sense 
o amb 1 any de carència.                                                                               
12 o 15 anys sense o amb
2 anys de carència.

• Tram B: aval 50% SGR (només 
liquiditat). 1, 2 o 3 anys sense 
o amb carència.

• 1, 2, 3, 5, 7 o 10 anys sense o 
amb un any de carència.

• 12, 15 o 20 anys sense o amb 
dos anys de carència.

Fins a 180 dies.


