
FINANÇAMENT PER 
INTERNACIONALITZAR-SE,...
TAMBÉ A IRAN
Barcelona, 20/11/2017



1. Servei d’Assessorament Financer (SAF)

2. Catàleg de finançament alternatiu

3. Instruments financers per a la internacionalització:

 Préstecs
 Préstecs participatius
 Finançament garantit de factures
 Capital risc
 Assegurança de crèdit a l’exportació
 Garanties

4. Conclusions

Índex



1. Servei d’Assessorament Financer (SAF)

REUNIÓ DE 
RECOMANACIÓ 
INSTRUMENTS

Empreses amb potencial de creixement, capacitat de finançar-lo i informació accessible

ANÀLISI PRÈVIA I
INFORME FINANCER

VALIDACIÓ 
DOCUMENTS I 

ACOMPANYAMENT

• Estudi de les principals 
ràtios financeres

• Propostes de millora

• Recomanació dels 
instruments més 
adients per a la teva 
empresa

• Aclariment de dubtes

• Revisió dels documents 
previ a la sol·licitud

• Acompanyament a 
reunions.

Sol·licita’l clicant aquí

http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/assessorament-financer/servei-assessorament-financer/sollicitud-servei.jsp


2. Catàleg de finançament alternatiu d’ACCIÓ (preparant edició 2018!)

http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/eines/-/custom_publisher/6UgO/285199084/Cataleg-de-finanament-alternatiu


Préstecs

ICF Inversió

ICF Indústria 4.0

ICF Eurocrèdit

ICF pime indústria

ICO Exportadors

ICO Internacional

CDTI

LoanBook Capital

Arboribus

Lendix

Préstecs participatius

COFIDES

ICF Capital Expansió

ENISA Crecimiento

Finançament 
garantit de factures

Finanzarel

Novicap

3. Instruments financers per a la internacionalització

Instruments bancaris

Instruments no bancaris



Capital risc

COFIDES

Integra Capital

Suma Capital Growth F.

Assegurança de crèdit a 
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COFACE

Crédito y caución

Garanties
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3. Instruments financers per a la internacionalització

Instruments bancaris

Instruments no bancaris



Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Préstecs

ICF Inversió

ICF Indústria 4.0

ICF Eurocrèdit

ICF pime indústria

ICO Exportadors

ICO Internacional

CDTI

LoanBook Capital

Arboribus

Lendix



 Generació de caixa
 Garanties

 Fase d’expansió
 Tipus d’interès competitiu
 Termini d’amortització llarg

BANCARI
Préstec

ICF INVERSIÓ
• Què finança: actius fixos, materials, 

immaterials i financers
• Tipus d’interès: Eur + diferencial
• Import: fins al 80% del projecte: 

màxim de 10M€
• Termini d’amortització: 5 -15 anys 

(carència fins a 2 anys inclosos)
• Més informació a l’enllaç

ICF INDÚSTRIA 4.0
• Què finança: projectes d’inversió industrial i R+D+i

a Catalunya
• Tipus d’interès: Eur + diferencial entre 2% i 2,95%, 

amb bonificació màxima del 2%
• Import: fins al 80% de la inversió: pimes mínim 1,2 

M€ i grans empreses mínim 4 M€
• Termini d’amortització: fins a 10 anys  (carència fins 

a 2 anys inclosos)
• Més informació a l’enllaç

 Fase d’expansió
 Tipus d’interès gairebé zero
 Termini d’amortització llarg
 Empreses catalanes i estrangeres amb 

projectes d’inversió a Catalunya 

 Generació de caixa
 Garanties

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/inversions
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/ICF-industria


 Generació de caixa
 Garanties

 Fase d’expansió
 Tipus d’interès competitiu
 Termini d’amortització llarg

BANCARI
Préstec

ICF EUROCRÈDIT
• Què finança: inversió i/o circulant per  

créixer, obrir nous mercats, nous 
desenvolupaments o enfortir activitats de 
pimes.

• Tipus d’interès: Eur+ diferencial a partir 1%
• Import: fins al 70% del projecte. C/t: 

100.000 – 2M€. Ll/t: 150.000 – 2,5M€
• Termini d’amortització: c/t: màxim 5 anys+ 

1 de carència inclosos. Ll/t: màxim 15 anys 
+2 carència inclosos. 

• Més informació a l’enllaç

ICF PIME INDÚSTRIA
• Què finança: inversió i/o circulant per 

innovació, internacionalització i/o 
industrialització per pimes.

• Tipus d’interès: Eur + diferencial màxim 3%
• Import: inversió: 100.000 a 1M€. Circulant: 

100.000 a 500.000€.
• Termini d’amortització: c/t: màxim 5 anys+ 1 

de carència inclosos. Ll/t: màxim 10 anys +2 
carència inclosos. 

• Més informació a l’enllaç

 Fase d’expansió
 Tipus d’interès competitiu
 Termini d’amortització llarg
 Garantia 50% del risc viu pel Dpt. 

d’Empresa i Coneixement.

 Generació de caixa
 Garanties

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/eurocredit
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/pime-industria


ICO EXPORTADORS 2017

• Què finança: bestretes factures i 
prefinançament.

• Tipus d’interès: Eur 6 mesos + màxim 
2,30%.

• Import: màxim 12,5 M€ beneficiari/any.
• Termini d’amortització: 1 any sense 

carència.
• Més informació a l’enllaç i entitats 

col·laboradores.

ICO INTERNACIONAL 2017 

• Què finança: I: liquiditat i inversions productives a 
l’exterior. II: adquisició, amb aplaçament de 
pagament, béns o serveis nous o 2ª mà. 

• Tipus d’interès: fix o variable, marge entre 2,30% i 
4,30%.

• Import màxim beneficiari/any: I: 12,5M€ II: 25M€
• Termini d’amortització: I: fins 12, II: fins 20 anys
• Més informació a l’enllaç i entitats 

col·laboradores.

 Generació de caixa
 Garanties

 Fase d’expansió
 Tipus d’interès competitiu
 Termini d’amortització llarg (ICO Internacional)

BANCARI
Préstec/Altre

(fins 15/12/2017)

https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo
https://www.ico.es/web/ico/ico-internacional


CENTRE PER AL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC INDUSTRIAL (CDTI)

• ERANETS. Espai Europeu de Recerca (ERA), per impulsar la recerca, la innovació i la 
transferència de coneixements, sovint relacionats amb àmbits específics: energia, 
transport...

• Eureka, Iberoeka i bilaterals: Programes de cooperació per donar suport a l’R+D entre 
entitats a nivell europeu, iberoamericà o bilateral amb altres països. 

• Més informació:   Web CDTI
Servei d’Assessorament a la Innovació d’ACCIÓ

 Documentació exhaustiva
 Terminis de resolució llargs

 Tipus d’interès competitiu

NO BANCARI
Préstec

http://www.cdti.es/index.asp?idioma=1
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/orientacio/servei-assessorament-innovacio/


Pime

PLATAFORMA 
ON LINE DE 

CROWDLENDINGAportacions € Concessió préstec

Annex: Finançament col·lectiu de préstecs (crowdlending)

 Filtre de sol·licituds de préstecs
 Market place / web
 Subhasta préstec
 Agrupar €
 La plataforma gestiona el préstec 

(formalització i cobrament quotes)

Inversors i Microinversors



ARBORIBUS

• Què finança: inversions, circulant,
reestructuració de passiu.

• Import préstec: de 10.000 a 300.000€
• Termini: fins 10 anys
• Més informació a l’enllaç

LOANBOOK CAPITAL
• Què finança: circulant.
• Import préstec: de 10.000 euros a

200.000€.
• Termini: fins a 3 anys
• Més informació a l’enllaç

 Fase d’expansió
 Agilitat en el procés
 Estalvi de comissions
 No hi ha venda creuada
 Actualment no computa a la CIRBE

 Generació de caixa
 Beneficis almenys el darrer any

NO BANCARI
Préstec

https://www.arboribus.com/web/
https://www.loanbook.es/


LENDIX

 Fase d’expansió
 Agilitat en el procés
 Estalvi de comissions
 Sense garanties
 No hi ha venda creuada
 Actualment no computa a la CIRBE

 Pimes amb les següents característiques:
o volum de negoci > 250.000 €
o rendibles i demostració de capacitat 

de pagament

NO BANCARI
Préstec

• Què finança: inversions i circulant
• Import préstec: de 30.000 a 2M€
• Termini: de 3 a 84 mesos
• Més informació a l’enllaç

https://es.lendix.com/


Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Préstecs participatius

COFIDES

ICF Capital Expansió

ENISA Crecimiento



COFIDES. Inversions productives

• Què finança: creació, adquisició o ampliació 
filial productiva a l’exterior (fins 80% 
immobilitzat).

• Tipus d’interès: (Eur + difer.) + tram variable
• Import: de 75.000 a 10M€.
• Termini d’amortització: de 5 a 10 anys, 

generalment.
• Més informació a l’enllaç

COFIDES. Inversions comercials/serveis

• Què finança: creació, adquisició o ampliació 
d’una filial comercial o de serveis l’exterior
(fins 80% circulant).

• Tipus d’interès: (Eur + difer.) + tram variable
• Import: de 75.000 a 1M€.
• Termini d’amortització: fins a 3 anys sense 

carència.
• Més informació a l’enllaç

 Comptes auditats 3 anys
 Generació de caixa
 Documentació exhaustiva
 Termini de resolució llarg

 Fase d’expansió
 No convertible
 S’atorga a la filial

NO BANCARI
Préstec participatiu/Capital

http://www.cofides.es/index.php?id=36
http://www.cofides.es/index.php?id=36


ICF CAPITAL EXPANSIÓ

• Què finança: projectes de creixement, internacionalització i consolidació sectorial d’empreses,
distingeix entre dos segments d’acord amb el volum de facturació:
o de 4 a 10M€
o de 10 a 100M€

• Import inversió: variable segons el segment de facturació:
o de 4 a 10M€: de 500.000 a 1M€. Prioritàriament, préstec participatiu
o de 10 a 100M€: de 500.000 a 2,4M€. Via préstecs participatius i/o capital en règim de co-

inversió amb altres inversors
• Més informació a l’enllaç

 Sempre coinversió amb altres inversors

 Fase d’expansió
 No convertible
 Empreses mitjanes i grans

NO BANCARI
Préstec participatiu/Capital

http://icf.gencat.cat/ca/00_-_canalsocults/capital_risc/capital_expansio/


ENISA CRECIMIENTO

• Què finança: millora competitiva, canvi o ampliació capacitat productiva, avenços 
tecnològics, augment gamma, diversificació mercats...

• Tipus d’interès: (Eur + 3,75% de diferencial) + tram variable (màxim 8%)
• Import: de 25.000 a 1,5 M€
• Termini d’amortització: màxim 9 anys amb 7 anys de carència
• Més informació a l’enllaç 

 Ampliació de capital (fons propis mínim igual 
al préstec sol·licitat)

 Comptes auditats 1 any en préstecs >300.000€

 Fase d’expansió
 No convertible

NO BANCARI
Préstec participatiu

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad


Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Finançament garantit 

de factures

Finanzarel

Novicap



PLATAFORMA ON-LINE
INVOICE TRADINGAportacions € Descompte factura

Annex: Finançament garantit de factures (invoice trading)

Pime
 Estudi factures clients de la pime
 Market place / web
 Subhasta factura 
 Agrupar €
 La plataforma gestiona el 

descompte de la factura
(formalització i cobrament factures)

Inversors



FINANZAREL

• Què finança: circulant
• Import: mínim 5.000€.
• Desemborsament: 60-100% (IVA inclòs) 

en 24/48h.
• Més informació a l’enllaç

• Què finança: circulant 
• Import: 5.000€ (valor mig factura).
• Desemborsament: 90% factura (IVA inclòs) en 

24/48h.
• Més informació a l’enllaç

NOVICAP

 Factures de clients grans

 Fase d’arrencada o expansió
 Agilitat en el procés
 Estalvi de comissions
 No hi ha venda creuada
 No hi ha contracte de permanència
 Incloses factures UE

NO BANCARI
Descompte factures

http://www.finanzarel.com/
http://novicap.com/


Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Capital risc

COFIDES

Integra Capital

Suma Capital Growth Fund



INTEGRA CAPITAL

• Beneficiaris: empreses que facturin entre 2 i 10M€ que vulguin fer una ampliació de capital.
• Com funciona: inversió minoritària en empreses, preferentment industrials, amb projecte de 

creixement internacional. Molt enfocat a maquinària. 
• Import: de 500.000 a 1M€.
• Més informació a l’enllaç

 Col·laboració amb l’equip gestor i en la presa de 
decisions

 Fase d’expansió
 Empreses grans i amb potencial de creixement

NO BANCARI
Capital risc

http://www.integra-capital.com/inici/


SUMA CAPITAL GROWTH FUND

• Beneficiaris: empreses que facturin entre 10 i 100 M€.
• Com funciona: SC Pymes:

- inversió minoritària en empreses amb projectes d’internacionalització: en quant a la 
implantació a nous mercats, de forma directa, mitjançant adquisicions i acords de Joint Venture
amb socis locals
- projectes de desenvolupament i consolidació (adquisició empreses)

• Import: de 3 a 10 M€
• Més informació a l’enllaç

 S’involucren a la presa de decisions estratègiques 
a través del Consell, sense intervenir en el dia al 
dia del negoci

 Fase d’expansió
 Empreses grans amb voluntat de liderar el seu 

sector i traspassar fronteres

NO BANCARI
Capital risc

http://sumacapital.com/


Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Assegurança de crèdit a 
l’exportació

CESCE

COFACE

Crédito y caución



CESCE – COFACE – CRÉDITO Y CAUCIÓN

• Productes: assegurances de crèdit a l’exportació amb possibilitat de finançament:

• CESCE
o Full cover: total vendes, empreses més petites. CESCE Classic/CESCE Master Oro
o Pay for cover: no total vendes, empreses més grans. Possibilitat finançament
o Altres productes: Certificats d’assegurança / Títols de liquiditat / Fons CESCE

• COFACE
o Assegurar vendes
o Verificació solvència clients
o Recobrament factures impagades
o Anàlisi oportunitats de negoci i riscos país

• Crédito y caución
o Assegurança crèdit
o Assegurança caució
o Altres serveis

 No tots els països poden cobrir-se

 Cobertura de riscos polítics, comercials i 
extraordinaris

NO BANCARI
Assegurança de crèdit

https://www.cesce.es/
http://www.coface.es/
http://www.creditoycaucion.es/es/home.html


Instruments bancaris

Instruments no bancaris

Garanties

Avalis ICF



AVALIS ICF

• Com funciona:
o Inversió: 50% import, fins 70% internacionalització. 100% en determinats casos.

Límit ICF: 10 milions d'euros per client o grup d'empreses.
Límit AVALIS: 1 milió d'euros per operació; 1,5 milions d'euros per client o grup
d'empreses.

o Circulant: 50% import operació. Fins a 5M€. Modalitats: pòlissa crèdit, préstec circulant,
línies descompte, factoring recurs, confirming, línies avals i operativa negoci exterior.

• Termini d’amortització: inversió: entre 3 i 15 anys (2 carència); circulant: entre 3 i 15 anys
(excepcionalment entre 1 i 3 anys).

• Més informació a l’enllaç

NO BANCARI
Garanties

 Risc assumible per l’entitat
 És un cost a afegir al finançament

 Fase llavor, d’arrencada o expansió
 Terminis d’amortització llargs
 Elevada cobertura

http://www.icf.cat/es/productes-financers/index.html?BotoOp=avals


4. Conclusions

Sandra Font, Cap de finançament internacional i alternatiu
Tel. 93 476 72 54
Email. sandrafont@gencat.cat
Twitter. @sandrafont19

•
•

http://accio.gencat.cat/cat/estrategia-empresarial/pimes/financament/servei-assessorament-financer/index.jsp
mailto:sandrafont@gencat.cat


Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
Manresa.accio@gencat.cat

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

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

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

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

Moltes 
gràcies!!!
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