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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).

01
01. Qui som
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Què fem?

Missió:02 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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Activitat Grup ICF:

ICF
1.322 empreses i entitats

1.472,3 M€
+120.000 llocs de treball

48 fons d’inversió
Aportació ICF 318,6 M€ 

Inversió total 2.963 M€ (x 9,3) 

Activitat últims 3 anys

Finançament d’inversions i 
capital circulant

Avals i garanties, facilitant 
l’accés al crèdit 

Aportació de capital a pimes i 
startups

Préstecs Avals Capital risc

Activitat acumulada

Avalis
Gairebé 3.000 empreses i autònoms

433 M€
+82.000 llocs de treball

Dades a 31/12/2019Dades de 12/2016 a 12/2019
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03 Què aportem al 
sistema financer?
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03. Què aportem al sistema financer?

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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La contribució de l’ICF als ODS
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04 Solucions de 
finançament per 
impulsar el 
desenvolupament 
sostenible



04. Solucions de finançament per impulsar el desenvolupament sostenible
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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 en la cadena de valor i el creixement de 
l’activitat industrial. Bonificació del tipus d'interès per part del Dep. 
d’Empresa i Coneixement.

ICF Pime indústria
Per  innovar, internacionalitzar i industrialitzar l’activitat. Garantia
del 50% del deute pendent per part del Departament d’Empresa i 
Coneixement.

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.

Solucions de finançament pel creixement, la innovació i la sostenibilitat



ICF EcoVerda, per finançar inversions sostenibles i
respectuoses amb el medi ambient que impulsen projectes
de l’economia verda, economia circular i/o eficiència
energètica.
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Import

Tipus d’interès*

EURIBOR a 12 mesos 
+ 

Diferencial de 
fins el 2,80%

Comissions*

D’obertura, 
màxim del 0,25%.

D’amortització, 
màxim del 0,25%.

Entre 500.000€ i 2,5M€

Per a inversions del sector privat

Termini

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

Per a inversions del sector públic

Per a necessitats de tresoreria/circulant

Import

A partir de 100.000€

Termini

Import Termini

Entre 2,5M€ i 10M€

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

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

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

ICF EcoVerda



ICF - Avalis Verd, préstec amb aval per finançar projectes 
d’eficiència energètica, d’autoconsum d’energia fotovoltaica o 
renovable, de reciclatge o de tractament de residus.
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L’ICF realitzarà el préstec i Avalis de Catalunya atorgarà l’aval. La formalització i les gestions es faran a 
través d’Avalis.

ICF - Avalis Verd

Import Termini Tipus d’interès

Per inversions productives i 
de creixement empresarial:
EURIBOR a 12 mesos + 

1,95%; on la CAiR d’Avalis
és de 0,55%.

Per la resta de casos:
EURIBOR a 12 mesos + 

2,80%; on la CAiR d’Avalis
és d’1,40%.

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.
Entre 25.000€ i 500.000€.



ICF - Avalis Verd nous vehicles, préstec amb aval per 
finançar el canvi de vehicles de baixes emissions (inclou 
motos i ciclomotors).
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L’ICF realitzarà el préstec i Avalis de Catalunya atorgarà l’aval. La formalització i les gestions es faran a 
través d’Avalis.

Import Termini Tipus d’interès

Per inversions productives i 
de creixement empresarial:
EURIBOR a 12 mesos + 

1,95%; on la CAiR d’Avalis
és de 0,55%.

Per la resta de casos:
EURIBOR a 12 mesos + 

2,80%; on la CAiR d’Avalis
és d’1,40%.

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.
Entre 25.000€ i 500.000€.

ICF - Avalis Verd nous vehicles

Preferent



ICF Turisme, per a la millora i la modernització d’establiments 
hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de 
turisme rural. Inclou finançament per millores d’eficiència 
energètica.
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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.

ICF Turisme
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05
Sol·licituds de 

finançament

Beneficiaris i projectes elegibles:
 ICF EcoVerda: autònoms, empreses o entitats (públiques

o privades) que realitzin projectes sostenibles amb el medi
ambient, d’economia verda, economia circular i/o
d’eficiència energètica.

 ICF – Avalis Verd: pimes que realitzin projectes
d’eficiència energètica, d’autoconsum d’energia
fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de tractament de
residus.

 ICF – Avalis Verd nous vehicles: pimes que canviïn les
flotes de vehicles pels de baixes emissions (distintius ,

i .
 ICF Turisme: establiments hotelers, de turisme rural,

apartaments turístics i càmpings que millorin i/o
modernitzin les seves instal·lacions. També, empreses de
serveis energètics que actuïn en allotjaments turístics.
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Presentació de sol·licituds

Consulta el detall dels productes i presenta la teva sol·licitud a www.icf.cat



ICF
L’entitat financera pública de Catalunya

93 342 84 10
www.icf.cat

comunicacio@icf.cat 

El present informe ha estat preparat per l’ICF amb propòsit únicament informatiu. Tota la informació que conté és de caràcter
estrictament confidencial i queda prohibida la seva difusió, distribució, publicació, utilització i/o reproducció sense
autorització expressa de l’ICF.
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