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Diagnosi i Acompanyament Financers

 L’objectiu és millorar la gestió financera de les empreses, i si cal i és possible, ajudar-les a mantenir 
les seves fonts de finançament o trobar-ne de noves.

 Fases:

Fase 1: diagnosi financera:

Sessió de treball de 3 hores amb un consultor expert en finançament. A la sessió es revisa la p ç
documentació econòmica i financera de l’empresa. El resultat és una diagnosi de la situació 
amb propostes de mesures de millora.

Fase 2: acompanyament en la cerca de finançament

Són 5 hores més d’assessorament personalitzat que es realitzen només quan l’empresa ho 
sol·liciti i el consultor ho consideri adequat durant la fase anterior. En aquesta segona fase, 
el consultor acompanyarà en la posada en pràctica de les mesures de millora proposades.

 Entitats col·laboradores:
AEBALL
CECOTCECOT
CENTRE METAL·LÚRGIC
CIESC
PIMEC

 Programa finançat 100% per ACCIÓ



Tipus d’Instruments financers per pimes

Instrument financer amb el qual una entitat posa a disposició del beneficiari una quantitat de 
diners mitjançant un contracte, i el prestatari s’obliga a tornar-lo en el termini establert, amb 
els interessos acordats.ut
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•A curt, mig o llarg termini
•Amb o sense carència
•Capacitat de retorn
•Garantia
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Préstec 
participatiu

Préstec a llarg termini, considerat com a deute subordinat i patrimoni comptable, i interessos 
amb part fixa i part variable en funció de l’evolució de l’activitat de l’empresa beneficiària
A ll t i i (d 4 9 )ec
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•A llarg termini (de 4 a 9 anys)
•Normalment amb carència
•Sense garantia
•Convertibles o  no convertiblesp
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Capital
Participació temporal i habitualment minoritària en el capital d'una empresa amb l'objectiu de 

d l i bt i l àlalCapital vendre-la a un preu superior per obtenir-ne una plusvàlua.
•A llarg termini (uns 5 anys)
•Rendibilitat a la sortida
•Per projectes amb previsions de creixement importants en 3-4 anys
•Normalment no sector financer immobiliari

C
ap

ita

Normalment no sector financer, immobiliari



Préstecs

Préstec i+i

 Línia de préstecs impulsada per ICF i ACCIÓ per finançar projectes d’innovació Línia de préstecs impulsada per ICF i ACCIÓ per finançar projectes d innovació, 
internacionalització o industrialització, i despeses de circulant

 Empreses amb seu social o operativa a Catalunya

 Condicions:

Import: 50 000 500 000 € per circulant i fins 1 000 000 € per inversió (80%)Import: 50.000 - 500.000 € per circulant, i fins 1.000.000 € per inversió (80%)

Tipus d’interès:  Euríbor a 12 mesos + 5,75

Termini d’amortització: circulant 3 anys +1 de carència, inversió 5 anys + 2 de carència. 
A tit ió t i t lAmortització trimestral

Garanties: a determinar per ICF. Addicionalment, totes les operacions formalitzades 
comptaran amb l’aval del Departament d’Empresa i Ocupació pel 70% del risc viu de 
l’operacióope ac ó

Comissions: obertura 0,50% del préstec formalitzat (mínim 500 euros)

*Convocatòria oberta fins 31/12/2014



Préstecs

Préstec i+i

 Despeses i inversions finançables: Despeses i inversions finançables:

R+D+i: personal propi i col·laboracions externes, adquisició d'equipaments, materials i 
altres despeses com subministraments o despeses de registre i protecció de la 

i t t i d t i l i i t l l t l d di t l' ti it t d'i ió l tipropietat industrial i intel·lectual dedicats a l'activitat d'innovació quan els actius 
resultats del projecte estiguin localitzats físicament a Catalunya.

Internacionalització: actius fixos productius (terrenys, edificis, maquinària, equips informàtics, 
adquisició d’empreses, etc.), aportacions de capital, estudis de mercat, viatges, 
constitució de la societat, lloguers, despeses de personal, col·laboracions 
externes, sempre que estiguin directament vinculades amb la realització de la 
inversió exterior o el procés d’internacionalització.

Industrialització: actius fixos relacionats amb la incorporació a l'empresa, a nivell industrial, 
de tecnologies d'última generació, nous equips tecnològicament avançats o 
millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització,millora tecnològica dels seus processos actuals (nivell de qualitat, automatització, 
reducció de costos, etc.), inversions en actius immaterials vinculats al projecte, 
com ara adquisició de patents o programari, i despeses de subcontractació 
directament vinculades a l’execució del projecte quan els actius estiguin 
localitzats físicament a Catalunya.localitzats físicament a Catalunya.



Préstecs

Préstec i+i

 Com sol·licitar-lo:

Tramitació a través del portal www.finempresa.cat.

Rebreu un correu electrònic amb els passos a seguir i documentació a presentar.

L’ICF estudiarà la sol·licitud de finançament i si considera viable la concessió del préstec, 
derivarà la sol·licitud de l’ajut a ACCIÓ.

ACCIÓ emetrà resolució mitjançant un correu electrònic o a través de correu certificat amb 
justificant de recepció.

*Convocatòria oberta fins 31/12/2014



Préstecs

PRÉSTEC ICF INVERSIÓ
Préstecs pel finançament d'actius fixos, materials, immaterials o financers, que fomentin la competitivitat de les 

empreses catalanes amb seu social o operativa a Catalunya, amb un pla de negoci que aporti valor a l’economia 
catalana

Condicions:
Import: 100.000 a 10.000.000 euros (fins al 80% del projecte)
Tipus d’interès: Euríbor + marge a determinarTipus d interès: Euríbor + marge a determinar
Termini d’amortització: 5 a 15 anys, amb possibilitat de fins a 2 anys de carència
Garanties: a determinar l’ICF
Comissions: màxim 1,8% de l’import formalitzat

PRÉSTEC ICF CAPITALITZACIÓ
Préstecs per finançar ampliacions de capital d’empreses catalanes, tant pels accionistes (persones físiques o 

jurídiques) actuals com nous que volen realitzar una ampliació de capital i disposen de patrimoni extern de l’empresajurídiques) actuals com nous, que volen realitzar una ampliació de capital i disposen de patrimoni extern de l empresa 
però no de liquiditat. L’empresa a capitalitzar ha de tenir un historial superior a un any (empresa o grup fiscal), 
recursos propis positius i projecte de negoci viable.

Condicions:
I t í i 100 000Import: mínim 100.000 euros
Tipus d’interès: Euríbor + marge a determinar
Termini d’amortització: fins a 8 anys amb possibilitat de 2 de carència
Garanties: a determinar per ICF
Comissions: màxim 1,5% de l’import formalitzat

*Convocatòria oberta



Préstecs participatius
ENISA COMPETITIVITAT

 Préstec participatiu per pimes amb models de negoci viables i rendibles, i amb projectes enfocats a la 
ill titi i/ i d d l d ti l’ ió itj t l’ li ió d lmillora competitiva i/o canvi de model productiu, o a l’expansió mitjançant l’ampliació de la 

capacitat productiva, augment de la gama de productes/serveis, diversificació de mercats, etc. 

 Pimes espanyoles de qualsevol sector (excepte immobiliari i financer) amb:p y q ( p )
- Facturació recurrent i exponencial i producte o servei innovador
- Fons propis com a mínim iguals al préstec sol·licitat 
- Comptes auditats a partir de sol·licituds superiors a 300.000 euros

 Condicions:
Import: 75.000 - 1.500.000 euros
Tipus d’interès: Euríbor +%, més un segon tram en funció de la rendibilitat financeraTipus d interès: Euríbor %, més un segon tram en funció de la rendibilitat financera 
Termini d’amortització: màxim 9 anys, amb màxim 7 anys de carència del principal
Garanties: el propi projecte, la implicació i aportacions dels socis (ampliació de capital)

 Suport d’ACCIÓ en la sol·licitud a ENISA. Servei gratuït

*C tò i b t*Convocatòria oberta



Servei d’orientació 
a l’empresa
934 767 206

Barcelona
Tel. 934 767 200
Info.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
Lleida.accio@gencat.cat

Info.accio@gencat.cat
Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Bages.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
Tarragona.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
Girona.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.ca@ACCIO
t


