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AGRUPACIO                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 
 
Pla de Govern:  1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació 
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el 

creixement, la competitivitat i l'ocupació. 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta debilitats en el finançament de projectes a llarg termini, restriccions en el 
finançament de circulant, i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors i de capitalització de les empreses. 
Per aquest motiu és necessari impulsar i poder oferir a través de l'entitat financera pública de la Generalitat, productes i instruments de finançament 
empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de 
dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement de l'economia catalana i a la creació d'ocupació. 
Addicionalment, el fet d'adaptar i homologar l'ICF als requeriments dels reguladors (llicència bancària) en el marc de la Unió Bancària Europea, 
permetrà potenciar la capacitat d'aquests instruments de finançament en benefici del teixit empresarial, el creixement de l'economia i la creació 
d'ocupació. 
 

Població objectiu: 
Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses i els autònoms amb activitat econòmica i ocupació a 
Catalunya amb una facturació inferior a 50 Meuros, encara que, de forma puntual, també ho pot ser la resta d'empreses. 
El programa s'adreça també als projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, 
l'eficiència i la millora de la competitivitat, així com la capitalització empresarial, especialment en sectors com l'agroalimentari, la indústria, el turisme i el 
tercer sector. 
 
Descripció detallada de la necessitat: 
Al llarg dels seus prop de 30 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt 
interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme. 
Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no 
podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura 
financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg. 
L'actuació de l'ICF ve a cobrir principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es 
financen. En la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva 
consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat. 
D'altra banda, i especialment en els darrers tres anys, s'observa de manera recurrent un patró molt freqüent en les empreses catalanes: una estructura 
econòmica i patrimonial molt endeutada que els resta capacitat de maniobra i els restringeix la solvència. Per assolir un nivell superior de capacitat 
financera és necessari reforçar els recursos propis de les empreses. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'ICF 2/1985, de 14 de gener, modificada per l'art. 38 de la Llei 
31/2002, de 30 de desembre, i l'art. 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol, per l'art. 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per 
l'art. 73 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments 
turístics i per l'art. 217.9 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Dret privat aplicable a 
cada un dels gestors que participen en el programa atenent a llurs realitats jurídiques i sectorials. 

Missió 
Oferir, conjuntament amb les empreses públiques i entitats que participen en aquest programa i amb la resta d'actors financers del sector creditici, 
instruments de finançament als diferents sectors de l'economia per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en 
particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, 
especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.2) 
 1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català 
 2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país 
 3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants 
 4. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a pimes i autònoms i recolzar-los financerament 
 5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa 
 6. Impulsar el finançament d'inversions del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari 
 7. Incrementar el finançament a llarg termini de les empreses, participant directa o indirectament en el seu capital 

 8. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a 
través de fons de capital risc 

 9. Augmentar l'oferta existent al mercat de gestió d'entitats de capital risc 
 10. Millorar la capacitat d'aval dels instruments de garantia recíproca, mitjançant el reforçament de la seva solvència i l'aportació de tresoreria 
 11. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital 
 12. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement 
· Transformar l'ICF en banc públic d'inversions, per donar suport al teixit empresarial i al desenvolupament sostenible de Catalunya (OE2.3) 
 1. Adequar l'estructura organitzativa i de govern a la regulació bancària existent 
 2. Adaptar les plataformes tecnològiques i les eines informàtiques per complir amb el marc regulador bancari 
 3. Complir amb tots els requeriments actuals propis de la banca 
 4. Sol·licitar als organismes competents la llicència bancària per operar com a entitat de crèdit 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de 
capital risc MEUR OE2.2 61,00 51,51 51,50 48,00

2. Volum formalitzat de crèdits MEUR OE2.2   500,00

3. Volum d'avals formalitzat per ICF i participades MEUR OE2.2   150,00

4. Volum d'inversió formalitzada MEUR OE2.2   702,00
5. Percentatge d'adaptació de l'ICF a l'estatut bancari de la 
normativa de Basilea III % OE2.3   100,00

6. Percentatge d'operacions analitzades en el procés de 
prevenció del blanqueig de capitals % OE2.3   95,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 5.463.460,95
2 Despeses corrents de béns i serveis 8.254.556,59
3 Despeses financeres 43.998.760,05
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 988.995,75
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 458.670.000,00
9 Variació de passius financers 456.158.061,60
Total despeses 973.533.834,94

 

Llocs de treball pressupostats del programa 95
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AGRUPACIÓ                                : Economia i Coneixement 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7065. Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU Subsector: SM 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar el finançament de circulant i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, 
especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.2) 
 1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català 
 2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país 
 3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants 
 4. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a pimes i autònoms i recolzar-los financerament 
 5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capil·laritat de l'esforç financer del programa 
 11. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital 
 12. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat Nombre OE2.2 4,00 4,00 4,00 4,00

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar la societat catalana d'inversió en cooperatives SICCOP SCRSA 
2. Gestionar BCN emprèn SCRSA 
3. Gestionar el fons Capital Expansió FCR 
4. Gestionar el fons Capital MAB FCR 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 511.093,54
2 Despeses corrents de béns i serveis 263.418,44
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 3.692,44
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 778.204,42

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 8




