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LÍNIA DE PRÉSTECS PER LA FINANCIACIÓ DE PROJECTES 

D’INVERSIÓ I DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 
 

Recorda que TEXFOR et pot ajudar a presentar el projecte 
 

 

S’ha fet pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de 

bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades al finançament de 
projectes d’inversió i desenvolupament industrial per a l’any 2016. 
 

Beneficiaris 
 

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis 
relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses 
industrials i de serveis relacionats de nova implantació. 

 
Accions subvencionables 

 
Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que 
comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans 

empreses, o d’1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i 
quantificable sobre els aspectes següents: 

 
a) Actius Fixes In-materials 

b) Actius Fixes Materials 

c) La creació o el manteniment de l’ocupació 

d) Desenvolupament Industrial 

e) Equipament 

f) Innovació Tecnològica 

g) Prestació d’Avals 

h) Projectes d’Inversió 

i) Projectes d’Investigació 

j) Tecnologies de la informació 

Despeses subvencionables 
 
En el cas de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, seran 

elegibles les despeses de personal, les despeses d’adquisició d’equipaments o 
d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament 

vinculades a l’execució del projecte. 
 
En el cas de projectes d’inversió, seran elegibles les despeses d’adquisició 

d’actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació vinculades 
directament a l’execució del projecte. 
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Termini de realització 

 
El termini d’execució de les actuacions subvencionables és des de l’1 de 

gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2017. 
 

Dotació pressupostària 
 
L’import màxim de la línia de préstecs bonificats és de 100.000.000 d’euros 

per a l’any 2016, i l’import de la bonificació és, com a màxim, del 2%. 
 

El fons per a la bonificació d’interessos, creat d’acord amb el Conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF de 21 
d’octubre de 2016, es dotarà amb una aportació econòmica realitzada pel 

Departament d’Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000 
d’euros. 

 
Quantia 
 

Els ajuts consistiran en la bonificació d’interessos d’un préstec concedit per 
l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord als pactes que figuren al Conveni 

signat entre el Departament d’Empresa i Coneixement i l’ICF el 21 d’octubre 
de 2016. Prèviament a la formalització del préstec per part de l’Institut Català 
de Finances, la Direcció General d’Indústria haurà d’emetre un dictamen 

respecte de l’elegibilitat industrial del projecte. 
 

Les condicions dels préstecs són: 
 
a) Tipus d’interès. 

El tipus d’interès serà l’EURIBOR 12m més un 2%. Sobre aquest tipus 
s’aplicarà una bonificació, que s’especificarà en la resolució d’atorgament 
corresponent de l’ajut i que serà fins a un màxim del 2%. 

Això no obstant, excepcionalment, aquest tipus d’interès es podrà 
incrementar fins a un màxim de l’EURIBOR 12m més un 2,95%, en funció 

de la situació economicofinancera del beneficiari. Aquestes operacions 
gaudiran de la mateixa bonificació abans esmentada. 
Els valors de l’índex de referència de l’EURIBOR 12m inferiors a zero no es 

tindran en compte per calcular els interessos i no es deduiran del 
diferencial pactat. En aquests casos, l’interès aplicable a l’operació 

coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació. 
 

b) Import. 

L’import mínim de les actuacions subvencionables dutes a terme per grans 
empreses ha de ser superior a 5 milions d’euros, i d’1,5 milions d’euros en 

el cas de pimes. Aquestes inversions es podran distribuir en més d’una 
fase. L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’actuació 
subvencionable. Aquest percentatge es determinarà per a cada projecte 

concret. 
 

c) Termini màxim d’amortització. 
El termini màxim d’amortització serà de 10 anys, amb possibilitat d’un 
període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en 

aquest termini. 



 

                   

 

 
 

d) Garanties. 

Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Català 
de Finances. 

 
e) Desemborsament. 

El desemborsament serà d’una sola vegada o en desemborsaments 
parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra la presentació de 
factures, informes d’auditoria o altres documents que justifiquin la inversió. 

 
f) Amortització. 

El préstec s’amortitzarà per trimestres vençuts. 

 
g) Comissió d’obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec. 

 

h) Comissió amortització anticipada mínima: el 0,25%. 
 

i) Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%. 

 
L’ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta 

línia, amb comunicació prèvia al Departament d’Empresa i Coneixement, 
segons la situació del mercat financer. 
 

Lloc de presentació 
Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del 

formulari que estarà a disposició de les empreses beneficiàries al web de l’ICF 
(www.icf.cat), juntament amb la documentació que preveu el punt 4.4. 
 

Termini de presentació 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la 

publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 30 de juny 
de 2017 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes. 
 

Per més informació podeu consultar: 

 Convocatòria (DOGC núm. 7254 – 24/11/2016) 

 Bases reguladores (DOGC núm. 7252 – 22/11/2016 

Recordi que TEXFOR li ofereix un servei integral d’acompanyament en 
la presentació d’aquests projectes. Si pot estar interessat, contacti 

amb nosaltres. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=766247&language=ca_ES
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=ca_ES
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