
Propostes PS – decret finançament privilegiat 

Efectuem les següents propostes i reflexions en relació al programa extraordinari d’avals 

1. Pluralitat i caràcter tècnic de la comissió 

Demanem que s’ampliï la composició de la comissió tècnica perquè aquesta sigui de 
caràcter  mixt i encara millor amb majoria de membres de perfil tècnic;  

Incorporació de persones de perfil tècnic de l’AFA, ABA, Justícia, CCIS i que els sindicats 
puguin designar també algú (els crèdits són per protegir els pagaments de salaris) 

2. Publicitat i transparència de tot el procés (“llums i taquígrafs”) 

Demanem “llums i taquígrafs” a tot el procés des la concessió dels préstecs al 
seguiment posterior:  

✓ Publicitat i difusió màxima i per tots els canals possibles per donar a conèixer el 
programa 

✓ Comissió plural i de caràcter principalment tècnic  

✓ Publicació al BOPA dels avals  

✓ Auditoria del TC 

✓ Comissió de seguiment al consell general 

✓ Altres 

3. Accés simplificat i directe per  als autònoms 

Preveure un sistema simplificat pels autònoms que treballin sols i tinguin menys de 5 
empleats i la possibilitat d’atorgar-los per defecte (amb opció de renúncia per qui no ho 
necessiti) d’un import fixe per empleat (x euros x empleat) 

4. Varis formularis  



Les caselles haurien de tenir una informació complementària explicativa perquè les 
despeses de lloguer, subministraments etc… compten amb modificacions respecte dels 
mesos anteriors; la informació referida a la CASS hauria de desglossar entre patronal i 
assalariada 

S’hauria a de permetre adjuntar més arxius que els referents als extractes bancaris per 
adjuntar altres elements com ara leasings, acords judicial i/o de pagament, resolucions 
dels saigs,… 

Finalment hi hauria d’haver-hi una casella per poder incorporar comentaris o 
observacions i evitar, en la mesura del possible, dubtes o consultes posteriors. 

5. Consideracions jurídiques i generals 

El decret no estableix el mecanisme de conversió de les pòlisses a posterior préstec. 

No s’estableix la durada que tindran els préstecs 

6. Coeficient d’inversions obligatòries 

Perquè el programa no s’ha definit d’interès nacional als efectes de computar dins els 
coeficients d’inversions obligatòries?


