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1.

Qui som?



Banca Pública

Qui som Entitat financera pública de la Generalitat de Catalunya. 

Què fem Finançament i inversió alternativa i complementària pel teixit empresarial. 

Missió Impulsar el finançament al teixit econòmic per tal de contribuir al creixement sostenible i la innovació de 

l’economia catalana.

1. QUI SOM
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CAPITAL RISC

Inversió en capital risc a 

través de fons de 

gestores independents i 

inversió directa en 

empreses i start-ups.

PRÉSTECS

Finançament d’inversions i 

capital circulant per a 

persones treballadores 

autònomes, pimes, grans 

empreses i entitats.

AVALS

Concessió de garanties 

davant entitats 

financeres per facilitar 

l'accés al crèdit.



+1.800

La nostra contribució en els darrers tres anys

+3.300
han finançat els seus projectes 

d’inversió i necessitats de circulant 

a través de l’ICF. 

Persones treballadores autònomes, pimes i 

entitats

En finançament per promoure 

el creixement, la innovació i 

sostenibilitat de les empreses. 

Milions d’euros

01. QUI SOM
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157.000
Llocs de treballs

Creats o mantinguts gràcies 

a la nostra activitat
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02.

Solucions de 
finançament



ICF EcoVerda
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Per finançar inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que

impulsen projectes de l’economia verda, economia circular i/o eficiència

energètica.

Import

Entre 100.000€ i 600.000€.

Fins a 5 anys, amb fins a 1 any
de carència inclòs.

Termini

Entre 500.000€ i 2,5M€.

Termini

Fins a 20 anys, amb fins a 2 anys de
carència inclosos.

Import

Per a circulant Per a inversió del sector privat Per a inversió del sector públic

Comissions*

D’obertura, màxim del 0,25%.

D’amortització, màxim del 0,25%.

Tipus d’interès*

EURIBOR a 12 mesos + diferencial de
fins al 2,80%.

*Per a les entitats públiques sotmeses a prudència financera, el tipus d'interès i les comissions s’aplicaran segons la normativa.

Entre 2,5M€ i 10M€.

Termini

Fins a 30 anys, amb fins a 2 anys de
carència inclosos.

Import



ICF – Avalis Verd
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Préstec amb aval per finançar projectes d’eficiència energètica, d’autoconsum

d’energia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de residus.

També, ICF – Avalis Verd nous vehicles per a les pimes catalanes que canviïn les

seves flotes per vehicles de baixes emissions (inclou motos i ciclomotors).

Import préstec

Entre 25.000€ i 500.000€.

Termini

Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos + diferencial del
1,40% més CAiR d’Avalis.

Comissions

Sense comissió d’obertura.

D’amortització anticipada, del 0,25%
per entitat.

Fins a 10 anys amb fins a 2 anys de 
carència inclosos.

Preferents

Aval d’Avalis de Catalunya pel 100% del principal més 90 dies d'interessos ordinaris.



ICF Eurocrèdit

Entre 100.000€ i 2M€.

De 2 a 5 anys, amb fins 1 any de 
carència inclòs.

Termini

Entre 150.000€ i 2,5M€.

Termini

De 5 a 15 anys, amb fins a 2 anys de
carència inclosos.

Import

Condicions preferents Fons Europeus.
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Comissions

D’obertura, màxim del 0,25%.

D’amortització, màxim del 0,25%.

Per finançar projectes d’inversió i/o circulant per créixer, fer nous

desenvolupaments o enfortir les activitats de les pimes.

Per a circulant Per a inversió
Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos + diferencial
d’entre el 0,50% i el 2,75%.

Import
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03.

Casos 
empresarials



Impulsem la teva empresa!

Construcció de nau verda

Finançament a Plasticband SA per una nau que incorporarà els darrers 

avenços tecnològics per reduir la petjada de carboni i comptarà amb 

plaques fotovoltaiques.

Més info

03. CASOS EMPRESARIALS

Finançament a Lamigraf SA per augmentar la seva capacitat 

productiva incorporant maquinària i tecnología més eficiente i 

sostenible. 

Més info

Maquinària sostenible
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https://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/LICF-financa-lempresa-Plasticband-per-construir-una-nau-verda
https://www.icf.cat/ca/sala-de-premsa/LICF-cofinanca-Lamigraf-per-adquirir-maquinaria-eficient-i-sostenible
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Contacta’ns!

Som a prop teu

David Orive

93 342 67 74 

dorive@icf.cat

04. CONTACTA AMB NOSALTRES

www.icf.cat



Gràcies
icf.cat


