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• Entitat financera pública de la Generalitat de Catalunya.

• Membre de l’Associació Europea de Bancs Públics (EAPB) www.eapb.eu

• Autonomia financera: ens financem als mercats de capital  (no pressupost públic)

Què fem
• Aportem solucions financeres al teixit econòmic per impulsar la innovació, el creixement i la sostenibilitat de Catalunya.

• Capital pacient (A llarg termini, adaptat al projecte)
• Complementem el sector financer privat (crèdit i/o avals)
• Coinvertim amb inversors privats (capital risc)
• Rol anticíclic

Com ho fem

Qui som

+5.800 clients

+2.200 M€

Presentació



#5EPSABCN     13-14 març  2019 2

Tipus de
Préstecs 

Directes

Mediació

Llarg Termini

Inversió Circulant

Sectors Tots els sectors productius de l’economia

Inclòs HPO de lloguer
Excepte promoció immobiliària

Emprenedors, 
autònoms i empreses

Emprenedor
s, autònoms 
i empreses

 Habitatge Social
 Economia Social
 Cultura i Educació

 Eurocrèdit (coinversió FEDER)
 Préstecs + ajut (Generalitat)
 Fons de fons (31 instruments)
 Inversió en start-ups (IFEM)

Àmbit 
d’actuació 

Finalitat 
Activitat de Crèdit 

1- Innovació i creixement
empresarial

2- Àmbit social i cultural 

Amplia gamma de productes 
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Amb una gestió de proximitat i un equip professional

• Accés via web 
• Delegats comercials a tot Catalunya 
• Analistes financers especialitzats (deute, avals, capital risc).

En col·laboració amb altres entitats

• Productes            ICF +  Avalis  + Generalitat  
• Cofinançament    ICF + Bancs o Inversors 
• Difusió                 Assessors i Entitats Col·laboradores.

Operativa a través de qualsevol compte bancari

www.icf.cat

Activitat de Crèdit 
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ICF Eurocrèdit, per finançar projectes d’inversió i/o circulant per
créixer, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de
l’empresa a Catalunya.

Condicions preferents Fons Europeus

IMPORT TERMINI TIPUS INTERÈS COMISSIONS

CIRCULANT: 
De 100.000€ fins 2M€

INVERSIÓ:
De 150.000€ fins 2,5M€

2 - 5 anys (fins 1 de 
carència inclòs)

2 - 15 anys (fins 2 de 
carència inclosos)

Euríbor + 0,50%  - 2,25% Obertura   0,25%

Productes i instruments de finançament
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ICF-Avalis 
Préstecs ICF amb aval 100% d’Avalis de Catalunya SGR 
25.000€ - 250.000€. Fins 10 anys. Interès: Euríbor + 1,50%

Línies Indústria  (en curs) 
1- Indústria 4.0  (amb interès bonificat) 
2- Pime Indústria  (amb assumpció de risc)

Habitatge Social  250 M€ /  2.800 habitatges
1 - Adquisició Entitats socials - 110 M€ / 1.800 habitatges
2 – Promoció   Promotors privats i públics - 140 M€ / 1.000 habitatges

Productes i instruments de finançament
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Productes i instruments de finançament
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Cultura, amb l’assumpció de part del risc creditici de l’operació per part del 
Departament de Cultura.

Agrocrèdit, amb l’assumpció de part del risc creditici de l’operació per part 
del Departament d’Agricultura.

Economia social i cooperativa, amb l’assumpció de part del risc creditici 
de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Préstecs participatius per a Innovació, Internacionalització, i inversió.
• Coinversió amb inversors privats
• Emprenedoria corporativa
• Indústria del coneixement

Productes i instruments de finançament

Capital Risc
ICF participa en 33 instruments especialitzats en els segments:

• Seed Capital / Arrencada
• Venture Capital / Desenvolupament
• Creixement – Amb gestió directa en 2 Fons: (Capital Expansió i Capital MAB)

ICF participa i colꞏlabora amb el sector privat especialitzat, identificant buits de mercat i actuant
com a tractor.
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 Invertim recursos amb efecte multiplicador i revolving (reinversió)

 Diversifiquem les fonts de finançament i risc (som complementaris).

 Impulsem la innovació, el creixement i l’economia social.

 Financem a llarg termini (en especial el circulant).

 Oferim instruments financers amb incentius (finançament + ajuts) 

 Amb professionalitat. Més de 30 anys donant crèdit.

 Incorporant bones pràctiques per millorar la competitivitat de la PIME 

En resum  
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Impulsant la colꞏlaboració

En resum  

L’ICF en l’ecosistema de crèdit L’ICF en l’ecosistema de capital 
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www.icf.cat

Lourdes Ridameya

Cap de Promoció 

lridameya@icf.cat

Tel. 933428442

Moltes gràcies !


