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Préstecs 
• Per finalitat

> Inversió

> Circulant

> Capitalització

• Tipus empresa i/o sector

> Indústria

> Economia social

> Agrocrèdit

> Pimes sector primari

> Comunitat de regants

> Cultura

> Reactivació industrial

• Préstecs Participatius

> Coinversió inversors privats

> Indústria del coneixement

> Emprenedoria corporativa

> Cultura

Avals
> Avals

Capital risc
> Capital risc

> Fase llavor/arrencada

> Desenvolupament/Venture

> Creixement

Sol·licita 
el teu

finançament

Com puc 
demanar

finançament

T’ajudem
900 000 000

info@empresa.cat

Inversió
Préstec per finançar inversions en 
actius fixos, materials, immaterials i financers.
Inclou la possibilitat de cofinançar amb una 
altra entitat financera, amb iguals condicions i 
garanties.

Condicions financeres

Officia: int quatustrum eaquid quis quiae rem es acesequam 
comnis: etus iliquodisi sin re parioratis andaeri optiis earitat
ilitasi cor: a consed essequia alitatent molum liciis dit fugiaecab in 
reium: quis vero dolorrum faciiss itaturibus et la conserrovit, sum 
voluptat: quam harcil modis poris nonseque sum re vella

Documentació mínima per a l’estudi

• Memòria de l’empresa i del projecte.
• Estats financers dels dos últims exercicis i tancaments provisionals de l’any en curs.
• Mapa bancari.
• Pla de negoci amb els estats financers provisionals per als propers 3 exercicis.

Beneficiaris: empreses amb 
seu social o operativa a Catalunya
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Préstecs 
• Per finalitat

> Inversió

> Circulant

> Capitalització

• Tipus empresa i/o sector

> Indústria

> Economia social

> Agrocrèdit

> Pimes sector primari

> Comunitat de regants

> Cultura

> Reactivació industrial

• Préstecs Participatius

> Coinversió inversors privats

> Indústria del coneixement

> Emprenedoria corporativa

> Cultura

Avals
> Avals

Capital risc
> Capital risc

> Fase llavor/arrencada

> Desenvolupament/Venture

> Creixement

Sol·licita 
el teu

finançament

Com puc 
demanar

finançament

T’ajudem
900 000 000

info@empresa.cat

Circulant
Préstec per finançar despeses i 
necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. 
Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; 
accions de promoció comercial, comunicació 
i assistència a fires; despeses de personal i 
formació; o pel finançament habitual de circulant 
(vendes, estocs i tresoreria en general).

Condicions financeres

Officia: int quatustrum eaquid quis quiae rem es acesequam 
comnis: etus iliquodisi sin re parioratis andaeri optiis earitat
ilitasi cor: a consed essequia alitatent molum liciis dit fugiaecab in 
reium: quis vero dolorrum faciiss itaturibus et la conserrovit, sum 
voluptat: quam harcil modis poris nonseque sum re vella

Documentació mínima per a l’estudi

• Memòria de l’empresa i del projecte.
• Estats financers dels dos últims exercicis i tancaments provisionals de l’any en curs.
• Mapa bancari.
• Pla de negoci amb els estats financers provisionals per als propers 3 exercicis.

Es valoraran especialment projectes que millorin 
la posició competitiva de l’empresa, i que 
impulsin el creixement i la contractació laboral. 
Inclou la possibilitat de cofinançar amb una 
altre entitat financera, amb iguals condicions i 
garanties.
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Sol·licita 
el teu

finançament

Com puc 
demanar

finançament

T’ajudem
900 000 000

info@empresa.cat

Capitalització
Préstec per finançar ampliacions de 
capital d’empreses catalanes. La finalitat principal 
d’aquests préstecs és potenciar projectes de 
creixement empresarial en sectors que aporten 
valor afegit i ocupació a l’economia catalana, així 
com millorar l’estructura financera per afrontar 
amb més capacitat l’actual conjuntura econòmica.

Condicions financeres

Officia: int quatustrum eaquid quis quiae rem es acesequam 
comnis: etus iliquodisi sin re parioratis andaeri optiis earitat
ilitasi cor: a consed essequia alitatent molum liciis dit fugiaecab in 
reium: quis vero dolorrum faciiss itaturibus et la conserrovit, sum 
voluptat: quam harcil modis poris nonseque sum re vella

Documentació mínima per a l’estudi

• Memòria de l’empresa i del projecte.
• Estats financers dels dos últims exercicis i tancaments provisionals de l’any en curs.
• Mapa bancari.
• Pla de negoci amb els estats financers provisionals per als propers 3 exercicis.

Beneficiaris: Per a accionistes 
actuals o futurs, ja siguin persones físiques o 
jurídiques. 
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