
 

 

 
Organisme 
 
Institut Català de Finances- (Generalitat de Catalunya). 

 

Una línia de 300 milions d'euros per a finançar inversions de petites i mitjanes 

empreses a Catalunya. Per a la comercialització de la línia, l’ICF ha firmat aquest any 

un nou conveni de col·laboració amb 25 entitats financeres. 

 

 

Beneficiaris  
 
Totes les petites i mitjanes empreses, inclòs autònoms, que volen invertir a 
Catalunya, excepte del sector agrari, transport, immobiliari i financer. 
 

D’acord amb els paràmetres de la Unió Europea són pime les empreses de: 

• Fins a 249 empleats. 

• Vendes <= 50M€. Balanç general <= 43 M€. 

• No participades en un 25% o més per una empresa, o conjunt d’empreses, que 

no compleixin els criteris anteriors. 

 

 

Objecte 
 
Inversions finançables: Fins el 80% de la inversió en actius fixos materials o 

immaterials. 

 
• Terrenys i construccions 

• Maquinària  

• Instal·lacions i mobiliari  

• Aplicacions informàtiques  

• Recerca i desenvolupament  

• Altres actius immaterials (fins al 50%)  

 

No es finançaran inversions financeres, despeses d’establiment, despeses a distribuir 

en diversos exercicis, reestructuracions de passiu, circulant, impostos, etc. 
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El termini d’execució del projecte serà d’un any; no obstant, s’admetran projectes 

d’inversió iniciats fins a sis mesos abans de la data de formalització de l’operació.  

 
 

Ajuts 

 

Condicions econòmiques preferents: 
 

• Tipus d’operació:  Préstec o lísing 

• Import màxim: Fins a 1,5 milions d’euros per empresa  

• Termini d’amortització: de 3, 5, 7 o 10 anys, amb possibilitat de fins a 2 anys de 

carència  

Interès:  Euribor + 0,40%, revisable semestralment i sense comissions  

 

 

Tramitació 

 

Informa-te'n a la teva oficina: 
BBVA, Banc Sabadell. La Caixa, Santander, Caixa Catalunya, Banesto, Caixa 

Tarragona, Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Banco Popular Español, Caixa Terrassa, 

Caixa Girona, Caixa Manlleu, Caixa Penedès, Caja Madrid, Caixa Laietana, Bancaja, 

CAM, Banco Pastor, Deutsche Bank, Banco Guipuzcoano, Bankpime, Bankinter, 

Barclays Bank, Lico Leasing.  

 

 

 

 

 


