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Qui som?

• L’ICF som una institució financera pública subjecta al dret 
privat, 100% propietat de Generalitat de Catalunya.

• Fem finançament i inversió “alternatiu i complementari” al 
sector privat. 

• Gaudim d'autonomia financera: no depenem del pressupost 
públic. 

• Classificada pel Banc d’Espanya i EUROSTAT com 
institució financera.

• Membre de l’Associació Europea de Bancs Públics (EAPB) 
de 2014 i de la seva Junta Directiva. 
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01. Qui Som?

Govern 
corporatiu

Independència del règim econòmic i 
pressupostari de la Generalitat
Només autoritza límit d’endeutament anual

Polítiques i procediments 
d’entitat de crèdit
Nous estatuts, polítiques, processos i sistemes

Actuació amb criteris de 
“mercat” i viabilitat econòmica
Normativa ajuts d’estat i competència

Garantia explícita, irrevocable, incondicional i 
directa de la Generalitat de Catalunya

Sotmès per Llei al compliment de la normativa 
per a les entitats de crèdit europees.

Junta de Govern, Comissió Executiva, Comissió 
Mixta d’Auditoria i Control i Comissió de 
Nomenaments i Retribucions amb majoria 
d’independents.

Equip directiu amb avaluació anual per part de la 
Comissió de Nomenaments i Retribucions.
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Principals 
magnituds 
financeres
31/12/2018

589,4
M€

166,8
M€

Ràtio de solvència 
(BIII)

39,8%
Ràtio de solvència sector 

(EBA) 

15,2%

Ràtio de morositat

7,8%

Ràtio de morositat sector 
(Banc d’Espanya)

5,8%

Ràtio de cobertura

136,1%

Ràtio de cobertura sector 
(Banc d’Espanya)

60,9%

Total Actiu
2.352,0 M€

Fons propis
844,8 M€

Resultats exercici 
13,1 M€

Préstecs i avals 
1.822,9 M€ (net)

Capital risc
108,1 M€ (net) 

01. Qui Som?
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Què fem?

Missió:02 Impulsar el finançament al teixit econòmic 
i contribuir al creixement sostenible i la 
innovació de l’economia catalana.

Finançament d’inversions i 
capital circulant

Avals i garanties, facilitant 
l’accés al crèdit 

Aportació de capital a pimes i 
emprenedors

ICF Avalis de Catalunya, SGR
ICF

ICF Capital
IFEM

Préstecs Avals Capital risc

5



Préstecs i 
avals

03 Tipologia

Directe
Mediació / 
Coinversió

Finalitat

Termini

Inversió Circulant

A llarg termini

Sectorial

Tots els sectors productius de l’economia:

Inclòs HPO de lloguer

Excepte promoció immobiliària

Línies específiques de finançament

Empreses i 
emprenedors
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03. Préstecs i avals

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 
Departament 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.

Línies específiques de finançament

Per a les inversions sostenibles

ICF EcoVerda

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

Cofinançament amb altres entitats

Per duplicar els recursos a projectes d’inversió i/o necessitats de 
circulant.

El préstec de l’ICF pot tenir condicions preferents: bonificació, 
garantia... O ser simètric al préstec de l’altra entitat financera.
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ICF Turisme, per a la millora i la modernització d’establiments 
hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de 
turisme rural que portin almenys dos anys en funcionament. 
També per finançar millores en relació a l’eficiència energètica. 
El titular pot ser l’ESE.

03. ICF Turisme

Amb una bonificació de fins el 2% del tipus d’interès per part del Departament d’Empresa i Coneixement 
(DG Turisme).

Import Termini Tipus d’interès

EURIBOR a 12 mesos 
+ 

2% (excepcionalment 
2,95%)

amb 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 1M€ i fins el 
100% de la inversió.
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03. Préstecs i avals - Cartera d’inversió a 31/12/2018

Segmentació
sectorial (%)

Segmentació
territorial (%)

% PIB

% Cartera

Font: IDESCAT. Dades PIB per comarques a 2016

8% 7%

1% 1%

4% 4%

71% 70%

8% 6%

2% 2%

7%6%

73%

Ind. 
Manufactureres i 

altres; 25%

Administració 
Pública; 12%

Educació, cultura 
i esports; 13%

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA]; 

[VALOR]

Construcció i 
obra pública; 10%

Sanitat i Serveis 
socials; 10%

Ind. 
Agroalimentària i 

sector primari; 
7%

Altres; 10%
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Què 
aportem al 

sistema 
financer?

04
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

Anticíclic

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

finançament i la inversió en capital 
risc quan hi ha restricció del crèdit 

privat.

Finançament a empreses

Penetració del 7% en empreses 
mitjanes de Catalunya.

Valor afegit

� No existeix venta creuada ni 
compensacions.

� Acompanyament i assessorament 
al territori mitjançant un delegat.
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Volem conèixer el 
teu projecte.
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