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Què som

Entitat financera pública amb més de 

30 anys d’experiència.

Subjecta al dret privat i 100% propietat de la 

Generalitat de Catalunya.

Autonomia financera. Ens financem en el mercat 

de capitals, no depenem del pressupost públic.

Seguim la normativa europea per les entitats de 

crèdit.

Quins són els nostres objectius

Facilitar l’accés al finançament a les empreses i 

als emprenedors de Catalunya.

Acompanyar-les i assessorar-les durant tot el 

seu procés de desenvolupament i creixement.

Impulsant el creixement de l’economia 

catalana.

Impulsem i facilitem l’accés al 
finançament al teixit 
empresarial de Catalunya

Fem créixer l’economia catalana
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Impulsem i facilitem l’accés al 
finançament al teixit 
empresarial de Catalunya

Què financem

Inversió / circulant

Capitalització (accionistes)

A qui ens dirigim

Pimes i emprenedors

Mitjançant

Préstecs i avals  

Capital Risc / Préstecs Participatius

Fem créixer l’economia catalana

En els
últims
5 anys

+12.000
empreses

+3.500 
milions d’euros

Hem finançat

97% pimes i 
autònoms

En préstecs i avals
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Per què
l’ICF?

Préstecs
a llarg termini en condicions preferents.

Recolzament
a sectors estratègics i 

d’interès social.

Suport financer
per millorar la competitivitat, la innovació,

la internacionalització i el creixement empresarial.

Complementaris
als bancs: mediació i 

cofinançament.

Fem confiança als teus projectes

Sector 
financer 

privat
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Cofinancem amb entitats 

financeres
Coinvertim amb inversors 

privats

Coavalem amb Avalis, SGR

Préstecs Capital riscAvals

Inversió/Circulant

Mediació (amb risc)

Capitalització

Financers

Tècnics

Econòmics

Coinversió amb 
business angels

Venture Capital

Capital Expansió

Fem solucions responsables
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Préstecs per a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i dels

sector de la pesca i l’aqüicultura per finançar inversions, necessitats de

circulant i capitalitzacions.

Agrocrèdit

• Entre 5 i 15 anys, amb fins a 2 anys de 

carència.

• Recursos aportats 100% per l’ICF.

• El Departament d’Agricultura assumeix 

el 80% del risc.
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Préstecs amb aval inclòs per part d’Avalis, per finançar projectes

d’inversió o circulant.

Pimes sector primari

• Per a PIMES i Autònoms sector primari

• Fins a 3 anys circulant i fins a 15 anys 

inversió, amb màxim 2 any de carència.

• Import fins a 1,000,000€.

• Fins 100% garantia d’ Avalis.
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• Avals per a inversions i circulant, 

tècnics, econòmics i financers.

• Fins a 1M€ gestionats per Avalis de 

Catalunya SGR.

• A partir d’1M€ gestionats per l’ICF.

Aportem garanties davant les entitats financeres per facilitar l’obtenció

de crèdit per part de les empreses.

Avals
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Fem accessible el creixement

portal d’accés per a clients i col·laboradors. Sol·licituds de finançament. 

www.icf.cat

Informació de 
productes i 

serveis

Sol·licitud

AltresAltres

Accés clients i 
col·laboradors

Sol·licitud
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www.icf.cat
902 227 237

Moltes gràcies!
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Organització: Col·laboració:


