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Qui som?

01
01. Qui som

• Entitat financera pública de la Generalitat de Catalunya. 

Banca pública  Finançament i inversió alternativa i complementària per a 

empreses, entitats i projectes publicoprivats.

• Classificada pel Banc d’Espanya i EUROSTAT com institució financera. No 

depenem del pressupost públic.

• Membre de l’Associació Europea de Bancs Públics (EAPB) des de 2014 i de la 

seva Junta Directiva. 

• Contribució activa amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS).
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Què fem?

Missió:

Impulsar el finançament al teixit econòmic 
per tal de contribuir al creixement sostenible 
i la innovació de l’economia catalana.

Start-ups

Pimes

Mitjanes
empreses

Finançament
de projectes

Mercat de Capitals 
i préstecs de bancs 
europeus

Fons propis 

(Govern de Catalunya)

Fons estructurals
(Unió Europea)

Internacionalització

Innovació

Creixement

Sostenibilitat
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02. Què fem? 
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ICF

2.611 empreses i entitats

2.007,2 M€

+160.000 llocs de treball

50 fons d’inversió

Aportació ICF 329,5 M€

Inversió total 3.374,6 M€ (x11,2) 

Activitat últims 3 anys

c

Activitat acumulada

Avalis

3.877 empreses i autònoms

564,8 M€

Prop de 65.000 llocs de treball

Dades a 31/12/2020Dades de 12/2017 a 12/2020

Capital risc

Aportació de capital a pimes i 
startups.

Finançament d’inversions i 
capital circulant.

Préstecs

Avals i garanties, facilitant 
l’accés al crèdit.

Avals
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Solucions de finançament pel creixement, la innovació i la sostenibilitat

ICF Crèdit

Per a inversió o necessitats de circulant.

Préstecs a mida de les necessitats dels 

projectes de les empreses.

ICF Eurocrèdit

Cofinançat amb fons 

europeus i amb condicions 

molt avantatjoses.

Per al sector industrial

ICF Indústria 4.0: per impulsar inversions amb 

impacte significatiu, orientades a la digitalització. 

Bonificació del tipus d'interès per part del Dept. 

d’Empresa i Coneixement.

ICF – Avalis Verd

Per donar suport a les pimes catalanes que realitzin projectes d'eficiència 

energètica, autoconsum d'energia renovable, reciclatge o tractament de residus. 

També, per a finançar canvi de flotes de vehicles de baixes emissions.

Per al sector social

ICF Habitatge

• Promoció promoció d’habitatges de 

protecció oficial per destinar a lloguer.

• Adquisició compra de pisos per 

destinar a lloguer social per part 

d’entitats.

Ambdues línies amb bonificació del tipus 

d’interès per part de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya.

Economia social i cooperativa

Inversió                        Circulant                        Capitalització 

Bestretes de contractes amb el sector públic 

Les operacions aprovades compten amb l’assumpció del 80% del risc 

creditici per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

ICF Comunitats

Finançament d’obres de 

manteniment estructural, 

accessibilitat i eficiència 

energètica en comunitats 

de veïns.

ICF EcoVerda

Inversions o necessitats de circulant 

sostenibles i respectuoses amb el medi 

ambient. 

Per fomentar la transició ecològica

ICF Impuls Industrial: inversió i/o circulant 

per impulsar l’activitat industrial de pimes i 

grans empreses. Garantia sobre el risc viu 

per part del DEMC.
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Complementarietat amb     

sector financer privat

 Finançament a llarg termini

Cofinançament de projectes

 Potenciar línies diferencials i estratègiques: indústria 4.0, economia verda, turisme...

• La concentració del sector financer espanyol es troba per sobre de la mitja europea (+20% de 

l’índex de Herfindahl i CR-5).

• L’ICF esdevé una solució per diversificar les fonts de finançament de les empreses i entitats. 

Concentració del 

sector financer

Finançament per a 

projectes publicoprivats

 Sostenibilitat (eficiència energètica, 

economia circular)

 Habitatge social

 Economia social

 Assessorament personalitzat 

No existeix venta creuada ni 

compensacions.

Contribució activa a l’Agenda 2030 i els 

ODS.

Valor afegit

Model habitual a Europa de complementarietat entre la banca pública i la banca comercial 
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ICF Crèdit – COVID-19, préstec per facilitar el finançament a les empreses catalanes

que realitzin projectes dels àmbits mediambientals, d’innovació i digitalització, entre

d’altres, i també liquiditat.

El Departament d’Economia i Hisenda assumeix, davant l’ICF, fins al 80% del risc viu de les operacions.

ICF Crèdit – COVID-19

ComissionsTipus d’interès

D’obertura, màxim del 

0,50%.

Import Termini

Fins a 15 anys, 

amb fins a 2 anys 

de carència inclosos

Fins a 10 anys, 

amb fins a 2 anys 

de carència inclosos.

Inversió:

Entre 500.000€ i 2,5M€

Liquiditat: 

Entre 500.000€ i 2,5M€
EURIBOR a 12 mesos

+ 

Diferencial de fins al 3,50% 

per pimes, i de fins al 

3,75% per grans

empreses.

Disponible pròximament
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ICF Crèdit – Circulant, per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o 

entitat; per exemple, estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de 

promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i 

formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en 

general).

Import Termini Tipus d’interès

Referenciat a l’EURIBOR

+

un diferencial a determinar.

Comissions

A determinar.
Entre 250.000€ i 10M€.

Entre 1 i 5 anys, 

amb fins a 1 any de 

carència inclòs.

ICF Crèdit - Circulant
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Import Termini Tipus d’interès

Referenciat a l’EURIBOR

+

un diferencial a determinar.

Comissions

A determinar.

Entre 250.000€ i 10M€ i fins 

el 80% del projecte.

Entre 5 i 15 anys, 

amb fins a 2 anys de 

carència inclosos.

ICF Crèdit - Inversió, per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i 

financers.

ICF Crèdit - Inversió
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ICF Turisme, per a la millora i la modernització d’establiments hotelers, apartaments

turístics, càmpings i establiments de turisme rural, incloses les millores d'eficiència

energètica.

*Podran ser beneficiàries les empreses de serveis energètics que actuïn en funció

d'un contracte de serveis energètics en alguns dels establiments esmentats.

Amb una bonificació de fins el 2% del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Import Termini Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos 

+ 

Diferencial 

entre el 2% i el 2,95%.
(i bonificació del tipus

d’interès de fins el 2%) 

Comissions

D’obertura,

màxim del 0,50%.

D’amortització, 

mínim del 0,25%.

Fins a 10 anys, 

amb fins a 2 anys de 

carència inclosos.

Entre 60.000€ i 2M€ i fins el 

100% de la inversió.
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Agrocrèdit, per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la

pesca i l’aqüicultura per finançar inversions, necessitats de circulant i capitalitzacions.

Amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d'Acció Climàtica,

Alimentació i Agenda Rural.

Agrocrèdit

Import

Entre 3.000€ i 1,5M€ i fins 

el 100% de la inversió.

Per a inversions

Termini

Fins a 10 anys, amb fins 

a 2 anys de carència inclosos.

Per a circulant

Per a capitalització

Import

Entre 10.000€ i 100.000€.

Termini

Import Termini

Entre 3.000€ i 500.000€.

Fins a 8 anys, amb fins a

1 any de carència inclòs.

Fins a 5 anys, amb fins 

a 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos + 

diferencial de fins al 

3,95%

Comissions

D’obertura màxima del 

0,75% del nominal del 

préstec, mínim de 250€.

Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos + 

diferencial de fins al 5%.
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Com se sol·licita el finançament?

A www.icf.cat

http://www.icf.cat/
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Volem conèixer el 
teu projecte.

ICF
L’entitat financera pública de Catalunya

Ivan Saura

isaura@icf.cat

www.icf.cat

mailto:igomez@icf.catisaura@icf.cat
http://www.icf.cat/

