
ICF
Invest EU i l’impuls públic 
d’inversions a Catalunya

El finançament públic a Catalunya



BANCA PÚBLICA
• 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. 

• Contribució activa amb l’Agenda 2030 i els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS).
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MISSIÓ
Impulsar el finançament al teixit econòmic per tal de contribuir al creixement 

sostenible i la innovació de l’economia catalana.

Ens financem:

• Als mercats de capitals via 

préstecs de bancs europeus

• Amb fons propis (Govern de 

la Generalitat)

• Amb Fons estructurals 

(Unió Europea)

Per finançar i invertir en:

• Start-ups

• Pimes i grans empreses

• Entitats

• Projectes estratègics

Amb l’objectiu d’impulsar:

• La internacionalització

• El creixement

• La innovació

• La sostenibilitat
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Model de negoci

OBJECTIU

Cobrir les necessitats de finançament i inversió del teixit 

empresarial a través d’un ampli ventall de solucions.

• PRÉSTECS: finançament d’inversions i capital circulant 

per a persones autònomes, pimes, grans empreses i 

entitats.

• AVALS: concessió de garanties davant entitats 

financeres per facilitar l'accés al crèdit

• CAPITAL RISC: inversió en capital risc a través de fons 

de gestores independents i inversió directa en empreses 

i start-ups.

ACTIVITAT GRUP ICF Activitat darrers 3 anys

en préstecs i avals

3.354 persones autònomes, 

empreses i entitats.

1.795 milions d’euros.

157.029 llocs de treball

Activitat acumulada 
en capital risc
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55 fons d’inversió

338,4 milions d’euros aportats 

per l’ICF.

4.149,9 milions d’euros d’inversió 

total (efecte multiplicador 13,3)
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Promoure el finançament de 
projectes estratègics per a 
l’economia catalana

▪ Contribuir a l’impuls de les polítiques econòmiques 

de la GC de Catalunya. 

▪ Canalitzar recursos europeus a través del nou 

programa operatiu FEDER, noves línies amb el 

FEI i fons NGEU.

▪ Ser referent en finançament a llarg termini

▪ Complementar l’oferta de la banca comercial 

privada. 
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Participació d’ICF en el programa InvestEU: distribució 
adaptada a les necessitats del teixit econòmic català. 

Finançament de projectes sostenibles del sector públic.

FINALITAT

▪ Transició ecològica

▪ Social

▪ Digitalització

▪ Innovació

▪ Consolidació i successió

▪ Suport a l’exportació

EIF – productes de 
garantia Invest EU  (EIF)1
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Préstecs amb convenis amb els departaments de la GC de Catalunya 

per impulsar polítiques econòmiques.

Préstecs amb el FEI per a pimes amb projectes de sostenibilitat, 

innovació, social i cultural.
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Préstecs per promoure l’habitatge Social de lloguer, tant l’adquisició 

de pisos existents com la promoció de nous habitatges.
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Línies amb fons FEDER per impulsar el creixement i innovació de 

pimes i midcaps.
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Línies generals ICF per promoure inversions i cobrir necessitats de 

circulant, cofinançant amb la banca comercial privada

ICF - EL FINANÇAMENT PÚBLIC A CATALUNYA

Finançament a ICF 
recolzat per  Invest EU 
(EIB, CEB)

ICF – Implementing
Partner InvestEU



Gràcies


