
   

41. ICF Eurocrèdit -Programa Operatiu FEDER a 

Catalunya 2014-2020-. Institut Català de Finances. 

1. Tipus d’ajut:    

Préstecs en condicions preferents (mínim 100.000€ màxim 6,5 M€) per a 

petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat (seran assignats de 

forma exclusiva al finançament temporal de capital circulant de les pimes) arran 

de la crisi de la COVID-19. 

Les operacions aprovades a través d’aquestes línies compten amb unes 

condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc 

del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i 

ocupació. 

2. Beneficiaris:  

PIMES que reuneixen obligatòriament els següents requisits: 

a) Que tinguin un mínim de 5 treballadors o que el volum de facturació anual i 

el seu balanç siguin iguals o superiors a 1 milió d'euros. 

b) I, que tinguin menys de 250 treballadors i un volum de facturació inferior a 50 

milions d'euros o un balanç inferior a 43 milions d'euros. 

3. Requisits mínims per a sol·licitar préstecs:  

 a) En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, han de complir amb la 

quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l'article 42.1 del Text 

refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013). 

 b) Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant 

qualsevulla administració pública, així com de les obligacions davant la 

Seguretat Social, al llarg de tot el procediment d'estudi i aprovació del préstec 

en qüestió. 

http://fonseuropeus.gencat.cat/ca/periode_de_programacio_2014-2020/


   
 c) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una 

decisió de la Comissió Europea declarant un ajut il·legal i incompatible amb el 

mercat comú.  

d) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 

9.1.1998). 

e) No haver estat sancionats durant l'any anterior a aquesta publicació, en 

resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral 

de discapacitats, o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de 

seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre 

infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 

5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000). 

f) Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar 

els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i 

d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, 

d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 

del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 

2.5.2008).  

g) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord 

amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 

10.11.1995); el Reial decret 39/1997, d'17 de gener, pel qual s'aprova el 

Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com 

d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 

de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals 

(BOE núm. 298, de 13.12.2003). 

h) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a 

l'àmbit laboral i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar 

qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.  

i) No haver superat, com a única empresa, la quantitat màxima d'ajuts que 

pot rebre una empresa en el període de 3 exercicis fiscals. j) No haver sol·licitat 

ni rebut qualsevol altre ajut per finançar el mateix projecte.  



   
k) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la 

definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i 

de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014). 

En el cas d'operacions de la sublínia COVID-19, que l'empresa no tingués 

aquesta consideració a 31 de desembre de 2019 tot i que hagi pogut entrar 

en situació de crisi arran del brot de COVID-19. 

 i) En cas que les actuacions ho requereixin, una avaluació de l'impacte 

ambiental o un pla ambiental.  

m) Les actuacions no s'hauran finalitzat materialment, ni s'hauran executat 

íntegrament a la data de l'aprovació de l'operació. Es considerarà que una 

actuació no està executada íntegrament quan no tingui meritades totes les 

despeses associades, i en el cas d'inversions en actius materials, que 

materialment no estigui finalitzada. En el cas de finançament de circulant, es 

considerarà en tots els casos que les actuacions no han finalitzat materialment 

ni s'han executat íntegrament a la data d'aprovació de l'operació.  

n) En el cas d'actuacions consistents en un projecte d'inversió, aquesta s'ha 

de realitzar a Catalunya. En el cas de capital d'explotació, la seu on l'empresa 

prestatària desenvolupi l'actuació haurà de ser a Catalunya. Quan l'empresa 

tingui diverses seus o desenvolupi l'activitat en diferents centres, el centre en el 

qual es desenvolupi la part de l'actuació finançada haurà d'estar situada a 

Catalunya. Si l'actuació afecta al prestatari o al conjunt de la seva activitat 

sense distinció, s'entendrà ubicada a prorrata entre els centres afectats. 

 o) Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual (RD 1/1996, de 12 

d'abril, per el que s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual) en 

cas d'utilització de qualsevol element susceptible de generar drets d'autor. 

p) Les actuacions hauran de tenir, com a mínim, una de les següents 

característiques (criteris de priorització):    

Actuacions realitzades per empreses que operin en/o pels àmbits sectorials 

identificats a la RIS3CAT. Quan l'activitat de l'empresa en o pels següents 

sectors sigui superior al 20% de la seva activitat total: alimentació, Energia i 

recursos, Sistemes industrials, Indústries basades en el disseny, Indústries 



   
relacionades amb la mobilitat sostenible, Indústries de la salut, Indústries 

culturals i basades en l'experiència.    

 Actuacions que generin beneficis econòmics o socials a Catalunya 

(aquelles on la inversió es realitzi a Catalunya o que inclou l'objectiu d'un 

increment net del nombre de treballadors localitzats a Catalunya).    

Actuacions amb generació i manteniment d'ocupació, en especial el d'alta 

qualificació (que inclogui com a objectiu un increment net de treballadors o bé 

que mantingui l'ocupació si més d'un 15% del total són treballadors amb 

educació superior).    

Actuacions amb finançament privat (on l'import del préstec sigui inferior al 

70% de l'import de l'actuació elegible).    

Actuacions amb l'objectiu d'incentivar l'activitat exportadora Catalunya 

(aquelles on les actuacions estiguin directament relacionades i amb l' objectiu 

d'incrementar el volum d'exportació).    

Actuacions en processos d'innovació i desenvolupament de nous 

productes.   7. Empreses que presentin una necessitat sobtada de liquiditat 

com a conseqüència del brot de la COVID-19. 

En el cas que l'empresa sol·liciti finançament de la sublínia COVID-19, cal tenir 

una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la 

COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalment (amb Impost d'activitats 

econòmiques –IAE- de l'empresa -o la seva alta si no està obligada-, els 

models 303 –IVA- o registre d'IVA electrònic presentats dels períodes a 

comparar, models 347 i 349 -operacions amb tercers- de l'exercici 2019, 

expedients de regulació temporal presentats amb posterioritat al 14 de març, el 

detall del compte comptable d'ingressos de l'empresa o qualsevol altre 

documentació vàlida que permeti comprovar el compliment dels requisits), les 

empreses, per sol·licitar aquest finançament han d’estar en alguna de les 

següents situacions : 

 Si l'empresa ha cessat temporalment la seva activitat principal en 

compliment de les mesures de contenció indicades al Real Decret 

463/2020, de 14 de març o a les seves modificacions i pròrrogues. 



   
 Si la suma de la facturació de un mes o un trimestre hagi sofert una 

reducció de més d'un 15% respecte de la facturació del mateix 

període de l'exercici de 2019.   

 Si activitats de l'empresa que hagin representat de forma agregada més 

d'un 15% dels ingressos de l'empresa durant l'exercici de 2019 han 

suspès l'activitat o l'apertura al públic en compliment de les mesures 

de contenció indicades al Real Decret 463/2020, de 14 de març o a les 

seves modificacions i pròrrogues.    

 Si la suma de la facturació de clients la facturació dels quals hagi 

representat de forma agregada més d'un 15% dels ingressos de 

l'empresa durant l'exercici de 2019 han suspès l'activitat o l'apertura 

al públic en compliment de les mesures de contenció indicades al Real 

Decret 463/2020, de 14 de març, o a les seves modificacions i 

pròrrogues.  

 Si la suma de la facturació de clients la facturació dels quals hagi 

representat de forma agregada més d'un 25% dels ingressos de 

l'empresa durant l'exercici de 2019 treballen per sectors d'activitat 

que s'hagin vist greument afectats com a conseqüència del brot de 

COVID-19, tals com el comerç (excepte productes essencials), tèxtil 

(excepte relacionat amb sector farmacèutic), hosteleria i restauració, 

turisme i viatges, aeronàutica i automoció. 

4. Incompatibilitats: 

a) Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, 

regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell Europeu i/o pel 

Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell.  

b) Les empreses que operin en el sector de la producció agrícola primària 

inclosos a l'àmbit dels Reglament (UE) Num 1408/2013 i 702/2014 de la 

Comissió Europea.  

c) Les activitats relacionades amb l'exportació a països tercers o estats 

membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, 

a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses 

corrents vinculades a l'activitat exportadora. 

d) Les que tinguin la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord 

amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de 



   
salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 

31.7.2014). En el cas dels préstecs de la línia COVID-19 que se subjectin al 

Marc Temporal Nacional, només queden excloses les empreses que 

estiguessin en situació de crisi abans dels 31.12.2019. 

5. Condicions: 

Import:  

Una empresa destinatària podrà obtenir més d'un préstec (si opta a una o més 

línies), amb els màxims següents:   

 Curt termini: 2.000.000€    

 Llarg termini: 2.500.000€    

 Sublínia COVID-19: 2.000.000€.  

 Total màxim per empresa: 6.500.000€  

L'import mínim d'un préstec serà: 

 Curt termini: 100.000€    

 Llarg termini: 150.000€    

 Sublínia COVID-19: 250.000€ 

Termini:  Curt termini: el termini d'amortització serà de mínim 2 anys i màxim 

de 5 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital 

d'1 any, inclòs en aquest termini. 

COVID-19: el mínim serà d'un any i màxim de 5 anys, amb possibilitat d'un 

període de carència de fins a 1 any, inclòs en aquest termini. Llarg termini: el 

termini d'amortització mínim serà de 5 anys i màxim de 15 anys, amb 

possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos 

anys, inclòs en aquest termini. 

El termini i la carència es determinaran segons la vida de la inversió o projecte, 

el calendari del projecte, la liquiditat disponible de l'empresa i els principis de 

bona gestió financera. Les actuacions que siguin únicament de circulant es 

finançaran a curt termini (màxim 5 anys). 



   
Amortització: El préstec s'amortitzarà per períodes vençuts mitjançant el 

sistema de quota constant de capital (lineal). La periodicitat de les 

amortitzacions serà mensual o trimestral a criteri de l'ICF.  

Interès de demora: El tipus d'interès vigent més el 6%.  

Comissió d'obertura: El 0,25% del nominal del préstec. 

 Amortització anticipada parcial o total: S'aplicarà una comissió 

d'amortització anticipada del 0,25% de l'import de capital amortitzat. 

Tipus d’interès: El tipus d'interès variable: serà l'Euribor a 12 mesos més un 

percentatge (diferencial) que es determinarà per a cada sol·licitud concreta. 

Aquest diferencial serà entre un mínim de 0,50% i un màxim de 2,75%. Tipus 

d’interès fix: durant tot el termini de l'operació. Aquest tipus serà entre un 

mínim de 0,75% i un màxim de 6%. 

Garanties: Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut 

Català de Finances per al retorn del préstec, i es tindrà en compte el termini del 

préstec, la capacitat de retorn de la pròpia l'empresa, el grau de cobertura, el 

valor i l'eficàcia de les garanties. No s'acceptarà com a garantia la pignoració 

de dipòsits. 

El desemborsament s’efectuarà d'una sola vegada en unitat d'acte a la 

formalització. 

6. Quan es podrà demanar?:  

L'horitzó temporal de la sublínia COVID-19 serà fins el 30 de setembre de 

2020 (inclòs) o fins l'esgotament de l'import assignat a la sublínia. Les 

operacions de finançament de la resta de la línia tindran un horitzó temporal 

fins el 31 de maig de 2023 o fins l'esgotament dels fons disponibles. 

El procediment d'atorgament és el de concurrència no competitiva i les 

sol·licituds seran analitzades conforme els sol·licitants proporcionin tota la 

informació corresponent per l'anàlisi de la sol·licitud al web de l'ICF i fins a 

exhaurir el pressupost. 

7. Com tramitar-ho?:  



   
Les sol·licituds s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del 

formulari que estarà a disposició de les potencials empreses beneficiàries al 

web de l'ICF (www.icf.cat). 

Demana el teu préstec “ICF Eurocrèdit - COVID-19” (al formulari s’haurà 

d’especificar en el camp “Finalitat" que es tracta de Liquiditat COVID-19: pots 

consultar aquí un manual de com realitzar la sol·licitud). 

8. Normativa aplicable:  

ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs 

en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses 

gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu 

FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig 

de 2018, de 3 d’agost de 2018, de 15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020. 

9. Altres dades d’interès: 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-

19 

Telèfon : 671.786.871   

Formulari de consulta: http://www.icf.cat/ca/common/formulari-consulta/ 

Bústia de correu: consultes@icf.cat 

 

http://www.icf.cat/
https://web.finempresa.cat/icf/presentacioSolicitud.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES&idProducte=27
http://www.icf.cat/web/.content/pdf/ICF-Eurocredit-COVID-19_Manual.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8129/1793574.pdf
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19
http://www.icf.cat/ca/common/formulari-consulta/

