
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de proposta: 

Creació de la figura de la 
Mediació del Crèdit 
La Mediació de Crèdit pot ajudar a salvaguardar 40.000 
llocs de treball i 2.500 empreses catalanes 

Març de 2011 

Patronal Cecot - c.Sant Pau, 6 – 08221 Terrassa – presidencia@cecot.org  

mailto:presidencia@cecot.org�


 

Proposta Cecot: Creació de l’Òrgan de Mediació del Crèdit (15/02/2011) 2 

 

Proposta: 
Creació, per part dels Governs central i autonòmic, de 
la figura de la Mediació de Crèdit  

 

Motivació  

 

• En plena crisi financera internacional, la Comissió Europea i el Banc Central 

Europeu surten al rescat de les entitats financeres  europees amb un pla de 

finançament destinat a proporcionar liquiditat al sistema. 

 

• El govern espanyol, el juny del 2009, crea el FROB (Fondo de reestructuración 

ordenada bancaria), un fons de suport  pel sector financer per garantir la seva 

viabilitat. Sis mesos més tard, aprofita un instrument públic com l´ICO per 

facilitar l’accés al finançament per part de les empreses i els autònoms, a través 

del Facilitador Financiero.  

 

• Els instruments previstos pel govern espanyol, tenen un impacte molt petit sobre 

les necessitats de finançament de les empreses i gran part dels fons canalitzats 

per l´ICO són substitutius dels fons que venien deixant les entitats financeres. 

No s’injecta més crèdit al mercat sinó que la banca aprofita els fons ICO per 

finançar-se. 

 

• A diferència del model espanyol que basa la garantia del crèdit a les empreses a 

l´ICO, el govern francès posa en marxa, entre un ampli ventall de mesures,  la 

Mediació de Crèdit. Aquest esdevé un instrument que el govern de Sarkozy 

impulsa en paral·lel a la programació d’ajudes al sector financer per garantir que 

les empreses franceses no pateixin una crisi creditícia que qüestionés la seva 

viabilitat i la de milers de llocs de treball. El govern francès condiciona des del 

primer moment les ajudes al sector bancari al compromís amb el sector  

empresarial i, d’aquesta manera, el govern francès utilitza la Mediació com 

instrument de pressió sobre les entitats financeres per revertir a les pimes i a 

l’economia real els crèdits que l’Estat va donar als bancs en forma de garanties o 

de fons. Els bancs, a canvi d’aquesta injecció, es comprometen entre d’altres a 

realitzar un acompanyament més estret en el desenvolupament d’un projecte de 
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crèdit empresarial i valorar de forma preferent la viabilitat del projecte i de 

l’equip emprenedor per sobre dels avals. La voluntat de garantir el bon 

funcionament d’aquest nou instrument ha suposat que ja hagi tingut diverses 

revisions per ajustar el seu funcionament i garantir la seva utilitat. 

 

• La Mediació del Crèdit publica mensualment i per territoris el crèdit concedit per 

les entitats financeres. D’aquesta manera s’aconsegueixen dos objectius clars: 

primer, no deixar cap empresa sola davant els problemes de tresoreria o de 

finançament; segon, vetllar perquè es compleixin els compromisos signats per 

les entitats financeres i el Ministeri d’Economia dins el Pla de Sostenibilitat 

Econòmica. 

 

• Seguint el model francès i extrapolant les seves dades, a Catalunya l’impacte 

que tindria la posada en marxa d’aquest instrument suposaria contribuir a 

consolidar 2.500 empreses, desbloquejar 550 milions d’euros i a preservar 

40.000 llocs de treball.  

 

• A França, el 82% dels expedients de les empreses sol·licitants de mediació han 

estat acceptats i el 55% han tingut una resolució favorable. 

 

 

La Cecot proposa  

 

La patronal Cecot proposa adaptar aquesta bona pràctica a la realitat del nostre 

país. Per aconseguir-ho cal, evidentment, de la complicitat de tots els agents 

implicats: Govern, entitats financeres i món empresarial.  

 

La proposta passa perquè el Govern lideri una entesa amb les entitats financeres 

que vulguin adherir-se a aquest mecanisme i faciliti la creació de la xarxa. Aquesta 

xarxa, que ha de ser territorial, pot organitzar-se a través de les organitzacions 

empresarials ja existents. 

 

El Mediador de Crèdit hauria d’estar coordinat per les conselleries d´Economia i 

d’Empresa, aprofitant les delegacions territorials de la Generalitat de Catalunya a 

les diferents comarques, amb el suport dels tècnics de l’administració per avaluar 

les anàlisis tècniques que elevin els assessors. 
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L’estructura de la Mediació: 

• Un equip de 10 mediadors delegats pel govern a les comarques 

barcelonines (7) gironines (1) lleidatanes(1) i tarragonines(1). 

 

• Un entramat de xarxes sòcioprofessionals i empresarials mobilitzades 

pels territoris. 

Es podrien mobilitzar 100 entitats empresarials i professionals acreditades per 

la mediació per acompanyar les empreses que decidissin iniciar un procés de 

Mediació, per ajudar-les a definir les seves necessitats de finançament i ajudar-

les en l’elaboració de l’expedient de Mediació. Aquestes entitats estarien a 

disposició de les empreses per acompanyar-les en un procés de Mediació de 

Crèdit. Les entitats empresarials i professionals farien el seguiment 

personalitzat de l’expedient i estarien en contacte amb l’empresa abans, durant 

i després del procés de Mediació. 

 

Els actors de la Mediació: 

Per millorar i agilitar la gestió dels expedients de Mediació de les empreses, 

consolidant l’activitat econòmica en un període de crisi i així protegir els llocs de 

treball, la Mediació del Crèdit hauria de reunir al seu voltant els actors principals del 

finançament empresarial, signant diferents compromisos i acords amb: 

• Bancs 

• Asseguradores de crèdit 

• Inversors de capital  

 

El procediment de la Mediació del Crèdit : 

El procediment de la Mediació del Crèdit es podria desenvolupar en cinc etapes: 

1. Introducció de l’expedient via on-line. 

El procés s’inicia amb l’alta d’un expedient on-line mitjançant el web del 

Mediador de Crèdit. 

2. Admissió de l’expedient per la Mediació 

En 48 hores, el mediador territorial es posaria en contacte amb l’empresa 

per admetre a tràmit, o no, l’expedient.  

3. Informació dels bancs. Possibilitat de rebre les seves al·legacions 

S’informaria a les entitats financeres de l’obertura d’un procés de Mediació i 

que disposarien de cinc dies per revisar el cas. 
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4. Treball de Mediació. Apropament de posicions divergents 

Passat el termini de revisió per part de les entitats financeres, el mediador 

local reprendria  el contacte amb l’empresa per conèixer l’evolució de la seva 

situació. Si les dificultats continuessin vigents, el mediador contactaria 

personalment amb els responsables de l’empresa i les entitats financeres per 

identificar i resoldre els punts de bloqueig. El mediador podria, igualment, 

consultar altres actors financers. 

5. Conclusions. Proposició de solucions elaborades per la Mediació 

S’informaria a l’empresa de les solucions proposades per la Mediació. Si 

l’empresa no les considerés satisfactòries podria sol·licitar la revisió del seu 

expedient. En aquest cas es l’expedient passaria a un nivell superior previst 

pel Govern. 

 

Seria un procediment simple, ràpid, gratuït i totalment confidencial. 

L’eficàcia de la Mediació resideix principalment en el fet que cada expedient és 

objecte d’un examen individual detallat, amb una diagnosi precisa i amb un panel 

de solucions aplicables proposades. L’eficàcia també la dóna l’actuació territorial, 

del vincle entre tots els actors financers i l’administració pública i l’aproximació cap 

a les empreses. L’objectiu que persegueix la Mediació és el de salvar empreses i 

llocs de treball apropant les parts implicades, sense posar en risc ni a les empreses 

ni als bancs. 

 

Com totes les Mediacions, el seu resultat vincula a les parts. En conseqüència, si la 

conclusió és que l’empresa és mereixedora de finançament, l’entitat financera es 

veu en l’obligació d’atorgar el finançament estipulat. 

 

Termini per la posada en marxa: 

Finalment, la patronal Cecot proposa crear un grup de treball per detallar el 

desplegament del Mediador de Crèdit entre tots els agents implicats aprofitant 

tots els recursos que les parts ja disposen per accelerar la seva posada en marxa 

abans de finalitzar el primer semestre de l’any. 


