INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
Entitat de crèdit públic que, a través del COACB, ofereix els seus productes financers
per què els nostres col·legiats se’n puguin beneficiar. El COACB actua com a promotor
financer i, en cap cas cobrem pel servei, ni del col·legiat ni del ICF. Tampoc tenim la
decisió final sobre l’aprovació o no de l’operació.

PRODUCTES
1.- PRÉSTECS DIRECTES
Són els adjudicats directament per l’ICF i/o ACCIÓ.
1.1.- LÍNIA INVERSIÓ
Finançament d’inversions d’actius fixos, materials, immaterials o financers, és a dir, a
títol d’exemple, construccions, terrenys, maquinaria, mobiliari, ordinadors, elements de
transport d’ús industrial, concessions administratives, fons de comerç, drets de traspàs,
programes informàtics, inversions en renda fixa o crèdits a llarg termini a empreses del
grup, que fomentin la competitivitat. Excepcionalment, es podran considerar necessitats
de circulant.
Import: Fins el 80% del projecte, mínim de 100.000€ i màxim de 10M€.
Tipus d’interès: Euríbor 12 mesos més diferencial a determinar segons projecte.
Amortització i carència: entre 5 i 15 anys, amb carència inclosa de fins a 2 anys, és a
dir, els dos primers anys només és paguen interessos.
Comissions: 1,50% per a terminis de fins a 8 anys i 1,80% per a superiors.
Garanties: A determinar pel ICF segons el risc de l’operació.
Documentació necessària
-

Descripció de l’empresa (sector d’activitat, facturació, número de treballadors).
Estats financers dels 2 darrers anys i de l’any en curs (auditoria o Impost de
Societats en el seu defecte).
Pla de negoci: descripció del projecte i projeccions financeres a 5 anys.
Fitxa CIRBE (relació de préstecs, crèdits, avals i riscos davant les entitats
financeres).
Mapa bancari i declaració de béns, segons model.
Proposta de garanties.

1.2.- INNOVACIÓ, INTERNACIONALITZACIÓ I INDUSTRIALITZACIÓ
(I+I+I)
Crèdit per finançar necessitats d’inversió i circulant d’empreses competitives i en
creixement, exportadores i/o innovadores. L’ICF aporta el fons i l’anàlisi financer,
mentre que ACCIÓ analitza l’elegibilitat dels projectes per l’assumpció del risc.
Finalitat: Inversions o circulant.
Import: Mínim de 50.000 euros, màxim de 500.000 euros en circulant i, 1.000.000 euros
en inversió.
Tipus d’interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial del 5,75%.
Amortització i carència: Termini de 4 anys en circulant, amb possibilitat de carència
inclosa d’1 any inclòs en el termini i fins a 7 anys en inversió, amb 2 anys de carència
també inclosos.
Comissions: D’obertura del 0,50% del nominal del préstec, amb un mínim de 500 euros.
Garanties: A criteri del ICF. Com a complement de les garanties del titular, es comptarà
amb un ajut aportat pel Departament d’Empresa i Ocupació del 70% del risc.
1.3.- REACTIVACIÓ INDUSTRIAL
Línia per finançar al teixit empresarial, adreçat a la indústria, per la reactivació de
l’activitat industrial, millorar la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball.
Import: mínim de 500.000 € i màxim de 2 milions d’euros.
Termini: fins a 7 anys, amb dos de carència inclosos..
Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial del 5,75%.
Comissions: D’obertura del 0,50% del import formalitzat, amb un mínim de 500 euros.
Garanties: A criteri del ICF. Com a complement de les garanties del titular, totes les
operacions comptaran amb una assumpció de risc pel Departament d’Empresa i
Ocupació del 80% del risc viu de les operacions.
1.4.- SECTOR AGRARI, PESQUER I AGROALIMENTARI
Finançament d’inversions i/o circulant per a pimes del sector primari: agràries,
ramaderes, pesqueres, forestals o agroalimentàries. Aquests préstecs van en
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Import: mínim 20.000 euros i màxim de 800.000 euros, en inversions; i fins a 600.000
euros en circulant.
Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs per inversions i 3 anys amb 1 de carència
inclòs en circulant.
Tipus d’interès: Euríbor 12 mesos més diferencial del 5%.
Comissions: D’estudi 0% i d’obertura 0,50% del import del préstec, amb un mínim de
200 euros.
Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Avalis avalarà, solidàriament, als seus socis partícips en les operacions d’aquest
conveni.
Condicions del aval:
Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% del import del aval.
Comissió de risc: 1,10%, amb un mínim de 300 euros.
Comissions: D’estudi 0%, d’obertura 0,50% del import del aval, amb un mínim de
200€.
Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri.
1.5.- DANYS METEOROLÒGICS 2013 - AGROALIMENTARI
Finançament de circulant per danys ocasionats per fenòmens meteorològics el 2013 al
sector primari i la indústria agroalimentària.
Import: Entre 6.000 euros i 60.000 euros.
Tipus d’interès: Euríbor més un diferencial del 5,75%.
Amortització i carència: 5 anys amb 18 mesos de carència inclosos.
Comissions: 1% (mínim 150 euros).
Garanties: penyora de l’assegurança, avals personals dels socis i/o compromís dels
administradors de destinar qualsevol indemnització a amortització anticipada.
1.6.- TURISME FUTUR
Préstec per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya, per a inversions
al mateix territori. Avalis avalarà, solidàriament, als socis partícips en les operacions
d’aquest conveni.
Import: mínim 40.000 euros i màxim 800.000 euros.
Termini: 8 anys amb 1 de carència inclòs.
Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial del 5%.
Comissions: Estudi, 0% i d’obertura 0,50%.
Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.
Condicions del aval:
Termini: fins a l’amortització del préstec.
Mutualitat: entre l’1,50% i el 4% del import del aval.
Comissió de risc:fins al 1,10% del principal del crèdit no amortitzat.
Comissions: D’estudi 0%, obertura del 0,50%.
Garanties: pignoració de les participacions i qualsevol altre que Avalis consideri.

1.7.- DANYS METEOROLÒGICS 2013 – TURISME

Finançament de circulant per danys ocasionats per fenòmens meteorològics el 2013 al
sector turístic.
Import: Entre 30.000 euros i 300.000 euros.
Tipus d’interès: Euríbor més un diferencial del 5,75%.
Amortització i carència: 5 anys amb 18 mesos de carència inclosos.
Comissions: 1% (mínim 150 euros).
Garanties: penyora de l’assegurança, avals personals dels socis i/o compromís dels
administradors de destinar qualsevol indemnització a amortització anticipada.

1.8.- ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Préstecs per a empreses de l’economia social, garantits pel Departament d’Empresa i
Ocupació, destinats a:
- Inversions en actius fixos
- Capitalització d’empreses
- Circulant
- Bestretes de contractes amb el sector públic.
Beneficiaris:
Empreses de l’economia social, així com persones físiques, socis o no de cooperatives.
Les entitats poden ser:
- Societats cooperatives, incloses les agràries.
- Societats laborals i federacions de cooperatives.
- Societats Agràries de Transformació.
- Empreses d’inserció.
- Centres Especials de Treball.
IMPORT

TERMINI
INTERES
COMISSIONS

INVERSIONS
30.000€ - 1 M€

CIRCULANT
30.000€ 100.000€

CAPITALITZACIO
Mín. 100.000€ per
empresa

2+13 anys
EUR 12m+5,50%
0,50%

Màx. 2+3 anys
EUR 12m+5,50%
0,50%

Màx. 8 anys
EUR 12m+5,50%
0,50%

BESTRETES
Màx. Import
contracte (màx.
300.000€)
1 any
EUR 12m+5,50%
0,50%

1.9.- CULTURA 2013
Finançament per donar suport al sector cultural i facilitar projectes relacionats amb la
producció, distribució, comercialització i difusió, exhibició o protecció de béns o
serveis culturals. Empreses amb seu social a Catalunya.
Condicions financeres:
Import: fins al 100% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i màxim d’1 milió
d’euros. En el cas de circulant, mínim de 30.000 euros i màxim de 600.000 euros.
Termini: 7 anys amb fins a 2 de carència inclosos. En el cas del circulant, màxim 4 anys
amb 1 de carència inclòs.
Interès: Euríbor més un diferencial del 5,75%.
Comissions: D’obertura del 0,50%, amb un mínim de 500 euros.
Garanties: A criteri del ICF.
1.10 AUDIOVISUAL
Empreses amb seu social i/o operativa a Catalunya que vulguin realitzar inversions en
l’àmbit de la producció audiovisual: Llarg metratges, sèries, TV movies, documentals,
animació o actius equivalents.
Import: fins al 100% del import avalat per Avalis.
Termini: Màxim 5 anys.
Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial del 5%.
Comissions: Fins el 0,50%.
Garanties: aval 100% d’Avalis de Catalunya.
Condicions del aval:
Import: Fins al 100% del contracte o subvenció.
Termini: Màxim 5 anys.
Comissió de risc: El 1,10% anual, del principal del crèdit no amortitzat.
Comissions: Fixa del 0,60%.
Garanties: penyora del contracte o subvenció mes addicionals en cas necessari.

2.- PRÉSTECS MEDIACIÓ BANCS
Son els adjudicats directament per les entitats financeres amb la col·laboració del ICF
i/o ACCIO.
2.1.- EMPRENEDORS
Préstecs o lísings adreçats a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per
finançar els seus projectes d’inversió o circulant.
Condicions financeres:
Import: mínim 10.000 euros i màxim 100.000 euros per sol·licitant.
Termini: 5 anys amb 2 de carència inclosos.
Interès: Euríbor 12 mesos més un diferencial del 7%.
Comissions: D’obertura del 0,50%.
Garanties: Les considerades com a suficients per l’entitat financera col·laboradora
(Caixabank i Banc Sabadell).
El Departament d’Empresa i Ocupació assumeix el 70% del risc, compartint les
garanties que l’entitat pugui considerar.

2.2.- MICROCRÈDITS
Operacions de préstec per finançar inversions o circulant per a l’establiment,
consolidació o ampliació de microempreses: negocis d’autònoms i professionals amb
projectes d’auto ocupació que contribueixin al desenvolupament del teixit productiu, la
creació i consolidació d’ocupació i al progrés social.
Es gestiona a través del IFEM (ICF), que s’encarrega de la gestió dels fons aportats pel
FEDER i la Generalitat.
Beneficiaris: emprenedors que facin inversions a Catalunya, ja siguin autònoms, micros
o petites empreses.
Condicions Financeres:
Import: Fins al 100% del projecte amb un màxim de 25.000 euros.
Termini: fins a 7 anys amb la possibilitat de fins a 2 de carència.
Interès: Fix o variable, referenciat al Euríbor.
Comissions: sense comissions
Garanties: a criteri de l’entitat financera amb la qual és tramiti l’operació.
Tramitació: a través de les entitats col·laboradores: BBVA o Caixa d’Enginyers.

3.- CASOS ESPECIALS

3.1.- PRÉSTECS PARTICIPATIUS – COINVERSIÓ AMB BUSINESS ANGELS
Finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec
participatiu per la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.
Import: IFEM aporta entre 50.000 i 200.000 euros per projecte.
Termini: màxim de 5 anys amb 2 anys de carència màxima.
Interès: fix referenciat al Euríbor i variable a determinar en funció del percentatge
d’acompliment del pla de negoci (fins a un màxim del 15%, inclòs el fix).
Comissions: de gestió el 0,5%.
Garanties: sense garanties.
Tramitació: a través de les xarxes d’inversors privats acreditades per IFEM.

3.2 CAPITALITZACIÓ
Préstec directe de l’ICF a l’accionista per ampliar capital i millorar la solvència de
l’empresa. Beneficiaris: Accionistes actuals o nous.
Empresa a Capitalitzar
Experiència de l’empresa superior a 1 any
Recursos propis positius
Projecte de negoci viable
Seu social o operativa a Catalunya

Beneficiaris
Persona física o jurídica amb:
Domicili social o fiscal a Catalunya
Estructura financera equilibrada
Generació de caixa suficient
Garanties no vinculades al projecte

Condicions econòmiques:
Import: Mínim 100.000 euros
Termini: Màxim 8 anys, 2 de carència i 6 d’amortització.
Interès: Euríbor 12 mesos mes diferencial.
Comissions: Màxim del 1,50% del import formalitzat.
Garanties: Externes a l’empresa a capitalitzar.

3.3 AVALIS
La finalitat es proporcionar garanties per facilitar la concessió de finançament per part
d’una entitat financera.
Inversions – Aval fins al 100%.
Circulant – Aval fins al 50% - operacions noves o renovacions amb increment de límits.
Beneficiaris: Empreses amb seu social o centre de Treball a Catalunya.
L’aval serà gestionat per Avalis o per el ICF segons sigui el seu perfil:
AVALIS: Pimes i autònoms de menys de 250 treballadors i volum de negoci menor de
50 milions i Actiu total menor de 43 milions en balanç, aval de fins a 1 milió d’euros.
ICF: Principalment pimes, amb volum de negoci de mes de 50 milions, aval de fins a 10
milions d’euros.
Condicions econòmiques per ambdues:
Modalitat: Préstec circulant, Pòlissa de crèdit, descompte nacional i exterior, factoring
amb recurs, confirming, finançament d’importacions i resta de negoci exterior.
Termini: Circulant, de 1 a 5 anys amb opció de cancel·lació anticipada anual. Inversió,
de 5 a 15 anys.
Interès: Segons s’acordi amb l’entitat financera i % de risc avalat.
Comissions de l’Aval: Avalis, d’estudi i obertura única de 0,60% sobre el import del
aval. ICF, comissió anual del aval sobre el límit de risc avalat, 1,75%.
Mutualitat Avalis SGR: Fins 4% (dipòsit) a retornar a l’extinció del aval, ICF res.
3.4.- CAPITAL RISC
La participació del ICF en el capital risc és de col·laboració i complementarietat amb el
sector privat. Hi ha tres línies d’actuació:
LLAVOR/ARRENCADA: Projectes que no han arribat encara a la fase d’inici de la
producció massiva, amb existència de risc tecnològic o de model de negoci, amb
necessitats de finançament entre 0,3M€ i 2M€.
VENTURE: Recursos entre 0,5M€ i 10M€ destinats a Projectes tecnològics (TIC, Bio,
etc.) per finalitzar el desenvolupament inicial i la primera comercialització del producte
o servei i les primeres fases de creixement.
MERCAT MITJA: Inversions per finançar el creixement d’empreses consolidades i en
beneficis, per adquirir actius o desenvolupar nous productes. Entre 2M€ i 20 M€ i el
valor de les companyies entre 10M€ i 60M€.

3.5.- CAPITAL EXPANSIÓ FCR
Gestionat i fondejat 100% pel ICF, busca donar suport a empreses catalanes amb plans
d’expansió.
El import estarà entre 0,5 i 2,4 M€, en forma de Préstec Participatiu o be en forma de
Capital.
Obligatorietat de coinversió, idealment Private Equity, Family Office, inversor privat
aliè a la gestió. També amb els accionistes/gestors de la societat.

3.6.- PRÉSTECS PARTICIPATIUS
Components: Una part fixa amb un tipus entre el 7 i el 10% i, una part variable lligada
al creixement de la societat i topada al 15% del rendiment global del préstec.
Flexibilitat: A negociar un període de carència inicial del capital. Les amortitzacions del
capital seran lineals o creixents.
Durada: Entre 4 i 6 anys.
Garanties: Convertibilitat en cas d’incompliment del préstec.

3.7.- CAPITAL
La participació sempre serà en % minoritari. S’ha de pactar entre els socis la protecció a
les minories i mecanismes i dates per la liquides de la inversió. La durada es entre 4 i 6
anys. L’objectiu de rendibilitat se situa en el 20%.

