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ACORD FOMENT-ICO 
Nota de premsa 

Mitjançant jornades informatives i formatives per a les empreses 
 

Foment difondrà entre pimes i autònoms les 
línies de finançament de l’ICO 

 
 
 
 Foment del Treball orientarà i assessorarà les empreses per a l’elecció de la línia 

ICO que millor s’adeqüi a les seves necessitats de finançament. 
 

 Un equip professional amb experiència i formació facilitarà el procés de sol·licitud de 
l’ajuda davant l’entitat financera col·laboradora. 

 
 Durant els cinc primers mesos de 2014, les pimes i autònoms de Catalunya han 

estat els principals destinataris de les Línies ICO (un 19% del total) per un import de  
1.418 milions d’euros. Amb això es constata que les línies ICO són la principal 
plataforma de finançament de les pimes i autònoms catalans. 
 

 

Barcelona, 22 de maig de 2014 

Els presidents del Foment del Treball i de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), Joaquim Gay de Montellà i 

Román Escolano respectivament, han signat avui a Barcelona un acord pel qual les dues entitats es 

comprometen a col·laborar per difondre i facilitar entre pimes i autònoms les línies de finançament de 

l’ICO que millor s’adeqüin a les seves necessitats. 

 

D’aquesta manera, la patronal catalana i l’ICO tenen l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i 

empresarial en un context de recuperació i quan es registren indicadors que adverteixen d’un cert 

impuls de la demanda interna. El president de l’ICO, Román Escolano, ha destacat que “les empreses i 

autònoms de Catalunya han estat els principals destinataris de les Línies ICO fins el 20 de maig, amb 

un 19% del total nacional per un import de 1.418 milions d’euros. Amb això es constata que les línies 

ICO són la principal plataforma de finançament de les pimes i autònoms catalans”. 

 

Per la seva part, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, ha considerat que “és prioritari que 

les pimes i autònoms disposin de facilitats per accedir al crèdit i, d’aquesta manera, portar a terme els 

seus projectes d’inversió per créixer i ampliar la seva oferta de productes i serveis”. 

 

Canvi de cicle 

A l’informe de conjuntura corresponent al mes de maig de 2014, Foment constata el canvi de cicle 

econòmic que confirmen les últimes previsions internacionals i que es tradueixen en una millora de la 

majoria d’indicadors analitzats, inclosos els del mercat de treball, que, sobretot a Catalunya, 
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assenyalen els últims mesos un increment de afiliació a la Seguretat Social i un descens dèbil però 

sostingut del número de desocupats. Alhora, aquests indicadors també assenyalen un canvi de patró 

en el creixement de l’economia espanyola i catalana, amb una aportació positiva de la demanda 

interna, bàsicament del consum interior. 

 

Foment del Treball i l’ICO organitzaran conjuntament jornades informatives i formatives per orientar i 

assessorar les empreses durant tot el procés de sol·licitud de la Línia ICO davant l’entitat financera 

col·laboradora. Per això, Foment disposa d’un equip professional amb l’experiència adequada al servei 

de les empreses interessades i difondrà les Línies ICO mitjançant tots els seus canals de comunicació 

per a les empreses. 
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