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¿Qui som?

• Institució financera pública subjecta al dret privat, 100% 
propietat de la Generalitat de Catalunya.

• Financem inversió “alternativa i complementaria” al sector 
privat. 

• Disposem d’autonomia financera: no depenem del 
pressupost públic. Classificada pel Banc d’España i 
EUROSTAT com a institució financera.

• Subjecta per llei aprovada el 2015 pel Parlament de 
Catalunya, a la normativa europea de les entitats de crèdit.

• Membre de l’Associació Europea de Bancs Públics (EAPB) 
des de 2014 i de la seva Junta Directiva.
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¿Què aportem al sistema financer?

Finançament a PIMES

4.787 clients de l’ICF (el 93%) son PIMES 
(emprenedors, microempreses i 

empreses petites i mitjanes)
Penetració de l’ICF en empreses 

mitjanes de Catalunya del 7%.

Finançament a startups

Referent de finançament de la nova 
economia, basada en tecnologia i

coneixement.

L’ ICF ha participat en 35 operacions 

per un import de 27,4 M€ durant el 

2018.

Model habitual a Europa de complementarietat entre la 
banca pública i la banca comercial 

Complementarietat amb 

el sector financer privat

� Cofinançament de projectes
� Finançament a llarg termini
� Potenciar línies diferencials i 

estratègiques: habitatge social, 
economia verda, economia social... 

� No existeix venda creuada ni 
compensacions

Anticíclic

L’ ICF és una entitat anticíclica, 
incrementant la concessió de finançament 

quan hi ha restricció del crèdit privat.

Concentració del 

sector financer

La concentració del sector financer espanyol 
es troba per sobre de la mitjana europea 

(+20% de índex de Herfindahl i CR-5)

L’ ICF és una solució per diversificar les 
fonts de finançament de les pimes.
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Inversió
creditícia

02 Finalitat Termini

Inversió Circulant A llarg termini

Tipología

Directa

Mediació / 
Coinversió

Empreses,
Emprenedors i 
Entitats

Sectorial

Tots els sectors productius de l’economia:
Inclòs VPO de lloguer

Excepte promoció immobiliària

Línies específiques de finançament

• ICF Crèdit � Inversió i circulant
• ICF Eurocrèdit (PIMES), cofinançament amb Fons 

Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER)
• ICF Indústria 4.0
• ICF Habitatge Social, ICF Economia Social

 

 

 

> 
5  

ANYS 

20  
ANYS 



ICF Indústria 4.0 per impulsar inversions en la cadena de 
valor i el creixement de l’activitat industrial.
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Amb una bonificació de fins el 2% del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement. 

ICF Industria 4.0

Import Termini Tipus d’ interès

EURÍBOR a 12 meses 
+ 

Diferencial 
entre 2% i 2,95%.

Comissions

Obertura: màxim 0,50%

Amortització Anticipada: 
mínim del 0,25%

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

Grans empreses:

A partir de 2,8M€ i fins el 
80% de la inversió.

Pymes:

A partir de 400.000€ i fins el 
80% de la inversió.



ICF PIME Indústria, per impulsar inversions en els àmbits de 
la innovació, la internacionalització i la industrialització.
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Amb una garantia del 50% del risc viu o deute pendent per part del Departament d’Empresa i 
Coneixement.

Import Termini Tipus d’ interès

EURÍBOR a 12 mesos 
+

Diferencial de 
fins el 3%

Comissions

Obertura: 0,50%

Amortització Anticipada: 
màxim del 0,25%Fins a 5 anys; fins a 1 any 

de carència inclòs.

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

Circulant:

Entre 100.000€ i 500.000€

Inversió:

Entre 100.000€ i 1M€.  
fins el 80% de la inversió.

ICF pyme industria



Reactivació industrial, per reactivar l’activitat industrial, 
millorar la competitivitat i afavorir la creació d’ ocupació.
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Amb una garantia del 80% del risc viu o deute pendent per part del Departament d’ Empresa i 
Coneixement.

Import Termini Tipus d’ interès

EURIBOR a 12 mesos 
+

diferencial de
fins al 3,95%

Comissions

Obertura: 0,50%.
Fins a 7 anys i fins a 2 

anys de carència inclosos.

Entre 500.000€ i 2M€ per 
projecte. 

Fins el 80% en cas de 
inversió i fins el 30% en cas 
de circulant associat.

PRÓXIMAMENT - Reactivació industrial 



ICF Eurocrèdit, per a finançar projectes d’inversió i/o circulant
per a créixer, fer nous desenvolupaments o enfortir les
activitats de l’empresa.
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Condicions preferents Fons Europeus

ICF Eurocrèdit

Import Termini Tipus d’ interès

EURÍBOR a 12 mesos 
+ 

Diferencial entre  
0,50% i 2,25%

Comissions

Obertura:  0,25%

Amortització: 0,25%
De 5 a 15 anys, fins a 2 

anys de carència inclosos.

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

Llarg termini:

Entre 150.000€ i 2,5M€

Curt termini:

Entre 100.000 i 2M€



ICF EcoVerda, per a finançar inversions sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient que impulsin projectes
d’economia verda, economia circular i/o eficiència
energètica.
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ICF EcoVerda

Import

Tipus d’ interès*

EURÍBOR a 12 meses 
+ 

Diferencial de 
fins el 2,80%

Comissions*

Obertura - màxim del 
0,25%

Amortització - màxim del 
0,25%

Entre 500.000€ i 2,5M€

Per a inversions del sector privat

Termini

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

Per a inversions del sector públic

Per a necessitats de tresoreria

Import

A partir de 100.000€

Termini

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

Import Termini

Entre 2,5M€ i 10M€

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

*Les entitats públiques sotmeses a prudència financera, el tipus de interès i les comissions 
s’aplicaran segons la normativa.
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Sots-director Inversió Industrial
Direcció General de Indústria
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934 767 269


