
                                                                           Nota de premsa 

PIMEC demana a la banca préstecs participatius i obertura de 

mires envers l’aplicació de les quitances 

Amb motiu del Codi de Bones Pràctiques per a la renegociació del finançament a 

empreses, la patronal alerta que la dotació de 3.000 milions només representa un 2,5% 

de tots els crèdits ICO.  

Barcelona, 19 de maig de 2021. Sobre el Codi de Bones Pràctiques que ha de permetre 

el desenvolupament de la renegociació del finançament avalat d’acord amb el RDL 

5/2021, PIMEC ha destacat la importància que s’hi adhereixi tot el sector financer. 

La patronal ha explicat que s’ha de tenir en compte que els ajuts en l’àmbit de les 

quitances és molt limitat per a les pimes, ja que del total de préstecs concedits per 

un valor de 119.394 milions d’euros la dotació de 3.000 milions només representa un 

2,5% i, com la banca assumeix un 20% d’aquesta línia de quitança, això representaria 

un 0,5% de morositat respecte al total atorgat, xifra totalment assumible. 

Respecte als sectors que necessiten aquest suport, PIMEC ha posat de manifest que, 
segons l’últim informe ICO, els sectors del turisme, l’oci i la cultura van rebre préstecs 
amb aval ICO per valor de 17.913 milions. A més, si a això afegim el fet que la cadena 
de valor i altres sectors afectats – com per exemple el transport o l’alimentació, entre 
d’altres- es pot estimar el volum de préstecs amb necessitat de rebre suport en 
forma de quitança en els 30.000 milions d’euros. Així doncs, la patronal ha lamentat 
que la línia només cobreix un 10% de la necessitat potencial i ha proposat que tota 
la banca s’adhereixi a aquest Codi i que hi hagi una obertura de mires envers 
l’aplicació de quitances, així com la conversió de préstecs amb aval ICO en 
préstecs participatius.  
 
Després de recordar la carta que PIMEC i altres patronals europees van enviar a la 
Comissió Europea demanant augmentar el llindar mínim i ampliar a 10 anys el període 
de retorn dels préstecs, així com l’escrit per posar de manifest que el BCE facilita la 
liquiditat de les grans empreses comprant els seus títols de deute de manera regular, la 
patronal ha afegit que totes les mesures de recuperació de la solvència són vitals 
per garantir la viabilitat empresarial de moltes pimes i autònoms. 
 
D’altra banda, davant l’acord per a la formació de Govern a Catalunya, PIMEC ha 
reclamat de nou estabilitat i governança a llarg termini, així com l’elaboració d’uns 
pressupostos amb sensibilitat empresarial, imprescindibles per fixar la política 
pública prevista i per reactivar l’economia. A més, ha demanat al futur Executiu català la 
tramitació urgent dels ajuts directes a totes les activitats i sectors afectats pels 
efectes de la pandèmia, impulsar la col·laboració publicoprivada per ampliar els 
canals d’administració de les vacunes i flexibilitzar les mesures de restricció a 
l’activitat empresarial. 
 


