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Què som
Entitat financera pública amb més de 
30 anys d’experiència.

Quins són els nostres objectius
Facilitar l’accés al finançament a les empreses i 
als emprenedors de Catalunya.

Acompanyar-les i assessorar-les durant tot el 
seu procés de desenvolupament i creixement.

Impulsant el creixement de l’economia 
catalana.

Impulsem i facilitem l’accés al 
finançament al teixit 
empresarial de Catalunya

Fem créixer l’economia catalana
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Impulsem i facilitem l’accés al 
finançament al teixit 
empresarial de Catalunya

Què financem
Inversió / circulant
Capitalització (accionistes)

A qui ens dirigim
Pimes i emprenedors

Mitjançant
Préstecs i avals  
Capital Risc / Préstecs Participatius

Fem créixer l’economia catalana

En els
últims
5 anys

+12.000
empreses

+3.500 
milions d’euros

Hem finançat

97% pimes i 
autònoms

En préstecs i avals
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Per què
l’ICF?
Préstecs
a llarg termini en condicions preferents.

Recolzament
a sectors estratègics i 
d’interès social.

Suport financer
per millorar la competitivitat, la innovació,
la internacionalització i el creixement empresarial.

Complementaris
als bancs: mediació i 
cofinançament.

Fem confiança als teus projectes

Sector 
financer 

privat
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Cofinancem amb entitats 
financeres

Coinvertim amb inversors 
privats

Coavalem amb Avalis, SGR

Préstecs Capital riscAvals

Inversió/Circulant

Mediació (amb risc)

Capitalització

Financers

Tècnics

Econòmics

Coinversió amb 
business angels

Venture Capital

Capital Expansió

Fem solucions responsables
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Préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, pimes i
comerços, per finançar els seus projectes d’inversió o circulant.

Préstecs per a emprenedors (Emprèn)

• Comercialitzats per Banc de Sabadell 
i CaixaBank.

• Préstecs entre 10.000€ i 100.000€.
• 5 anys, amb màxim 1 any de 

carència.
• Interès: euríbor a 6 mesos + fins el 

3,95%
• L’ ICF assumeix el 70% del risc
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/capitalitzacio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/capitalitzacio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/emprenedors
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/emprenedors


Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i
financers. Inclou necessitats de circulant.

Préstecs per a inversió

• Préstecs entre 100.000 i 10M€ (fins el 
80% del projecte).

• Fins a 15 anys, amb fins a 2 anys de 
carència.

• Per empreses amb facturació inferior a 
250M€ anuals.

• Recursos aportats 100% per l’ICF.
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions


Préstecs per finançar ampliacions de capital d’empreses catalanes, per
accionistes actuals o futurs.

Préstecs per a capitalització

• Préstecs a partir de 100.000€.
• Fins a 8 anys, amb fins a 2 anys de 

carència.
• Recursos aportats 100% per l’ICF.
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/capitalitzacio
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/capitalitzacio


• Fins a 7 anys, amb màxim 2 anys de 
carència.

• Préstecs de 500.000€ fins a 2 M€.
• Assumpció del 80% del risc per part

del Departament d’Empresa i 
Ocupació.

Préstecs destinats a reactivar l’activitat industrial, millorar la
competitivitat i afavorir la creació d’ocupació.

Reactivació industrial
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/coinversio-business-angels
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/coinversio-business-angels


Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar
inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el
sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Economia social i cooperativa

• Des de 10.000€ fins 1M€
• Fins a 15 anys, amb màxim 2 anys de 

carència
• Recursos aportats 100% per l’ICF.
• El DEMO assumeix el 80% del risc.
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Pendent Renovació

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/economia-social-cooperativa


Préstecs per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i dels
sector de la pesca i l’aqüicultura per finançar inversions, necessitats de
circulant i capitalitzacions.

Agrocrèdit

• Entre 5 i 10 anys, amb fins a 2 anys de 
carència.

• Recursos aportats 100% per l’ICF.
• El Departament d’Agricultura assumeix 

el 80% del risc.
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit


Préstecs per finançar projectes relacionats amb la producció,
distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns i/o
serveis culturals. Finançament d’inversió i circulant.

Cultura

• Import fins 1.000.000 €. Per circulant, 
màxim 600.000 €

• Fins a 7 anys amb 2 anys de carència. 
En cas de circulant màxim 4 anys,

• Recursos aportats 100% per l’ICF.
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit


Préstecs amb aval inclòs per part d’Avalis, per finançar projectes
d’inversió o circulant.

Pimes sector primari

• Per a PIMES i Autònoms sector primari
• Fins a 3 anys circulant i fins a 8 anys 

inversió, amb màxim 1 any de carència.
• Import fins a 800.00€.
• 100% garantia d’ Avalis.
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit


• Per a empreses de menys de 250 
treballadors, 50M€ de facturació o 43M€ de 
balanç.

• Recursos aportats per IFEM, qui assumeix el 
70% del risc.

• Préstecs comercialitzats per Caixa 
d’Enginyers.

• Import mínim de 500.000 €
• Atractiu tipus d’interès – Eur + 1,25% 

Préstecs per a pimes per finançar projectes d’inversió i/o necessitats de
circulant.

IFEM Creixement
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/ifem-creixement
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/ifem-creixement
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/ifem-creixement
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/ifem-creixement


• Avals per a inversions i circulant
• Fins a 1M€ gestionats per Avalis de 

Catalunya SGR.

• A partir d’1M€ gestionats per l’ICF.

Aportem garanties davant les entitats financeres per facilitar l’obtenció
de crèdit per part de les empreses.

Avals
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/aval-inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/aval-inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/aval-inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/aval-inversions


Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant
préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats
per IFEM, en coinversió amb ampliacions de capital mitjançant
aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Emprenedoria Corporativa

• Préstecs entre 50.000€ i 200.000€.
• Fins a 5 anys.
• Assumpció del 80% del risc de 

l’operació per part del departament 
d’Economia i Coneixement.
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• Fins a 5 anys, amb màxim 2 anys de 
carència.

• Préstecs des de 50.000€ fins a 
200.000€.

• L’ICF inverteix com a mínim el 
mateix import que l’inversor privat.

Finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en
forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o
empreses en fases inicials.

Coinversió amb Business Angels
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Préstec participatiu per a la creació de noves empreses de base
científica en el marc del Programa “Indústria del Coneixement”,
impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca, conjuntament amb
l’ICF.

Indústria del Coneixement

• Des de 50.000€ fins 200.000€
• Fins a 5 anys, amortització única al 

venciment.
• Assumpció del 80% del risc per part del 

departament d’Economia i 
Coneixement.
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Préstecs aportats per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
a través de l’ICF per facilitar l'activitat i donar suport financer als
emprenedors culturals digitals en les fases inicials dels seus projectes.

Préstec participatiu cultura

• Import entre 40.000 € i 200.000 €
• Entre 3 i 5 anys amb un màxim de 2 

anys de carència.
• L’ICEC avaluarà en cada cas 

l’elegibilitat i viabilitat de cada projecte
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http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/agricultura-agrocredit


Projecte de creixement de Double Agent
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http://nws.nice264.com/vod/cttibig/ios_800k_360p/6500eb7dd3c7b0e949f4.mp4
http://nws.nice264.com/vod/cttibig/ios_800k_360p/6500eb7dd3c7b0e949f4.mp4


Projecte de creixement de Ceràmica Collet
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http://nws.nice264.com/vod/cttibig/ios_800k_360p/cd8e9929c24d19483dcb.mp4
http://nws.nice264.com/vod/cttibig/ios_800k_360p/cd8e9929c24d19483dcb.mp4


Fem accessible el creixement

portal d’accés per a clients i col·laboradors. Sol·licituds de finançament. 

www.icf.cat

Informació de 
productes i 

serveis

Sol·licitud

AltresAltres

Accés clients i 
col·laboradors

Sol·licitud
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www.icf.cat
902 227 237

Moltes gràcies!
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