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Introducció

Hi ha diferents eines que ajuden, en les seves activitats, les empreses que tenen
presència internacional o la volen tenir, com són el crèdit oficial a l’exportació,
les licitacions internacionals i l’assegurança de riscos.

En l’apartat “Gestió del crèdit amb suport oficial a l’exportació” s’analitza com
les empreses que realitzen accions de venda internacional poden rebre finançament
en unes condicions favorables a les del mercat, a partir de les diferents ajudes
que proporcionen alguns organismes de l’Estat. Aquestes condicions tenen com
a origen el consens de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE), i a Espanya estan gestionades per l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) i disposen de l’assegurança de riscos de la Companyia Espanyola d’Asse-
gurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE), que permet assegurar tant el crèdit
oficial com d’altres aspectes relatius als riscos existents en l’exportació.

En l’apartat “Documentació per a licitacions i concursos internacionals” es
descriu com aquelles empreses que volen participar en el mercat internacional
tenen la possibilitat de participar en les licitacions internacionals que ofereixen
les diferents institucions financeres multilaterals, així com d’altres organismes tant
internacionals, com l’Organització per a les Nacions Unides (ONU) i la Comissió
Europea, o nacionals, com l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID). La participació en les licitacions requereix conèixer
la normativa que la regula, els organismes convocants, la documentació tècnica i
administrativa, així com el procediment que cal seguir.

En l’apartat “Cobertura dels riscos en les operacions de venda internacional”
es tracta com les empreses exportadores, inversors i entitats financeres analitzen
els diferents riscos existents en l’operativa comercial internacional (comercial,
polític, extraordinari). També com poden assegurar l’operativa mitjançant les
assegurances de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat que ofereix la CESCE a
partir de les diferents pòlisses existents, o amb les pòlisses que ofereixen diferents
companyies privades d’assegurança.

Per a assolir correctament els continguts de la unitat és molt important que es
treballin totes les activitats que es proposen al material web així com la visita, a
través dels diferents enllaços, als organismes que es presenten a la unitat.





Finançament internacional 7 Instruments financers de suport a l’exportació

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Gestiona l’obtenció de finançament amb suport oficial a l’exportació, aplicant
la normativa reguladora i elaborant la documentació necessària.

• Interpreta i analitza la normativa que regula els crèdits oficials a l’exporta-
ció.

• Avalua les diferents modalitats de crèdit oficial a l’exportació, tenint en
compte el país de destinació, els béns i serveis finançables i els requisits
que s’exigeixen, i selecciona la més convenient.

• Elabora la documentació que es requereix per a la sol·licitud d’un crèdit
oficial.

• Fa els càlculs oportuns per a l’ajust d’interessos, d’acord amb el que
estableix el Conveni d’ajust recíproc d’interessos (CARI), utilitzant el full
de càlcul.

• Diferencia els diversos tipus de crèdits del Fons d’Ajut al Desenvolupament
(crèdits FAD), els requisits i criteris de concessió dels crèdits i la documen-
tació que cal presentar per sol·licitar-los.

• Identifica els organismes i les institucions competents per a la sol·licitud
d’ajuts i subvencions a l’exportació.

2. Elabora la documentació necessària per participar en concursos o licitacions
internacionals, interpretant les normes dels organismes convocants.

• Interpreta les normes i els reglaments d’organismes de finançament in-
ternacionals que regulen les licitacions i els concursos internacionals de
projectes.

• Identifica els organismes i les institucions convocants de projectes, tant
d’àmbit internacional, com europeu, nacional, regional i local.

• Fa el seguiment del procediment d’adjudicació de projectes, analitzant els
requisits que s’exigeixen i les diferents fases del procés.

• Identifica les fiances, avals i garanties que s’exigeix per participar en una
licitació o concurs internacional.

• Identifica els organismes que faciliten finançament per acudir al concurs o
licitació internacional.
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• Emplena el formulari d’oferta i prepara la documentació tècnica i admi-
nistrativa que es requereix per a la participació en una licitació o concurs
internacional.

3. Selecciona la cobertura adequada dels possibles riscos en les operacions
de venda internacional, avaluant les diferents pòlisses d’assegurança de crèdit a
l’exportació.

• Identifica els riscs més habituals en les operacions de comerç internacional.

• Identifica els principals mecanismes, públics i privats, per a la cobertura de
riscos en les operacions internacionals.

• Caracteritza el contracte d’assegurança de crèdit a l’exportació, analitzant
les operacions assegurables, la prima i les entitats que intervenen en el
contracte.

• Descriu les funcions i competències de la Companyia Espanyola d’Assegu-
rances de Crèdit a l’Exportació (CESCE) i altres companyies que asseguren
riscos econòmics i financers en el comerç internacional.

• Avalua les diferents modalitats de pòlisses d’assegurança de crèdit a l’-
exportació, analitzant-ne les condicions, els riscos que cobreixen, l’àmbit
d’aplicació i el cost de la prima.

• Prepara la documentació que es requereix per a la gestió i contractació
d’una pòlissa d’assegurança de riscos econòmics i financers i risc país en el
comerç internacional.

• Estableix el procediment d’actuació en cas de sinistre i la indemnització per
danys.
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1. Gestió del crèdit amb suport oficial a l’exportació

Les empreses exportadores poden obtenir finançament no només d’entitats finan-
ceres privades, amb unes condicions que marca el mercat, sinó també a partir
de les diferents ajudes que proporcionen alguns organismes de l’Estat per poder
finançar la tasca exportadora amb unes condicions més favorables quant al tipus
d’interès com pel que fa al termini de devolució.

A Espanya, la normativa existent té com a origen el consens de l’OCDE (Orga-
nització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) i les ajudes són
gestionades per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial). A més, la CESCE (Companyia
Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació) permet assegurar tant el crèdit
oficial com d’altres aspectes relatius als riscos existents en l’exportació.

1.1 Consens OCDE

A partir dels anys cinquanta del segle XX, els països més desenvolupats van dur a
terme agressives polítiques de foment de l’exportació amb tipus d’interès molt més
baixos que el tipus de mercat i amb terminis d’amortització molt llargs. Aquestes
polítiques les van fer per augmentar el seu producte interior brut mitjançant un
augment dels ingressos per les vendes a l’exterior. A Espanya, per exemple,
les entitats financeres podien finançar exportacions a tipus d’interès privilegiats
fixats pel Banc d’Espanya i on redescomptaven les lletres de canvi representatives
dels crèdits que havien concedit. A començaments dels anys setanta, el Banc
d’Espanya obligava les entitats financeres a dedicar part del seu capital al crèdit
a l’exportació, fet que suposava per a les entitats financeres uns beneficis menors,
ja que eren obligades a atorgar crèdits amb uns tipus d’interès més reduïts o uns
terminis d’amortització molt llargs.

Per tal d’evitar la competència deslleial entre els països que posaven en pràcti-
ca aquestes polítiques, els països membres de l’OCDE (Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) van signar, l’any 1976, un acord
per posar fi a aquestes pràctiques i proporcionar un marc per a l’ús ordenat dels
crèdits d’exportació amb suport oficial que signifiqués una uniformitat, eliminant
subsidis i distorsions comercials relacionades amb els crèdits d’exportació atorgats
oficialment. L’acord es va incorporar a la normativa de la Comunitat Econòmica
Europea el 4 d’abril de 1978 i és d’obligat compliment per a tots els estats
membres.

L’OCDE agrupa 35 països
membres i té com a missió
promoure polítiques que
millorin el benestar
econòmic i social de les
persones del món. Podeu
trobar més informació al seu
web: www.oecd.org.

http://www.oecd.org
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El consens de l’OCDE estableix les condicions mínimes aplicables als
crèdits oficials a l’exportació per part dels països signants. S’estableixen
limitacions sobre els termes i condicions per les quals s’han de regir les
facilitats financeres que concedeixen els estats als seus exportadors, evitant
així la competència entre els països.

L’acord indica limitacions dels crèdits que s’articulen amb crèdit oficial sobre
els tipus d’interès mínims que cal aplicar, les taxes de risc, els terminis màxims
d’amortització, les despeses que es poden finançar, els tipus de béns o serveis que
poden rebre el finançament, etc. A més, també regula la provisió d’ajuts vinculats
a aquests crèdits.

És important assenyalar que el consens OCDE no és aplicable ni a béns de caire
militar ni a productes agrícoles. A més, alguns sectors disposen de condicions
especials: aeronàutic (vaixells i aeronaus), centrals nuclears i centrals elèctriques.

Els països participants a l’acord són: Austràlia, el Canadà, la Unió Europea (tots
els països membres), el Japó, República de Corea, Nova Zelanda, Noruega, Suïssa
i els Estats Units. D’altres països poden sol·licitar afegir-se a l’acord, amb la
invitació prèvia d’algun dels membres.

Com que els terminis establerts pel consens OCDE eren llargs i els tipus d’interès
eren fixos, no resultaven del tot atractius per a les entitats financeres que actuaven
com a intermediàries en la concessió dels crèdits oficials. El 1983 (Llei 11/1983
sobre mesures de suport oficial al crèdit a l’exportació) va aparèixer el sistema
d’ajustament recíproc d’interessos, que s’instrumenta mitjançant el conveni d’a-
just recíproc d’interessos (CARI). Segons el CARI, l’Institut de Crèdit Oficial
ajusta el tipus d’interès del mercat al tipus d’interès establert segons el consens
OCDE. L’Ordre ECC/488/2016, de 4 d’abril, regula diversos aspectes relacionats
amb la concessió de suport oficial al crèdit a l’exportació mitjançant el conveni
d’ajustament recíproc d’interessos.

A més, per complementar els crèdits a l’exportació regulats mitjançant el consens
OCDE, hi ha la CESCE (Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a
l’Exportació), que assegura el crèdit a l’exportació, i el Fons per a la Interna-
cionalització de l’Empresa (FIEM). A Espanya, la Llei 8/2014, de 22 d’abril,
regula la cobertura per compte de l’Estat dels riscos de la internacionalització
de l’economia espanyola i es desenvolupa amb el Reial decret 1006/2014, de 5 de
desembre. D’altra banda, la Llei 11/2010, de 28 de juny, reforma el sistema de
suport financer a la internacionalització de l’empresa espanyola.

1.1.1 Cambra de Comerç Internacional

Una altra organització que cal tenir en compte en les recomanacions i aplicacions
de normativa relacionada amb l’exportació i els diferents instruments per portar-
la a terme és la CCI. Dins de la seva activitat, com a entitat consultiva de
primer ordre davant les Nacions Unides, fomenta l’obertura del comerç i la
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inversió internacional, així com l’economia de mercat, i manté una relació fluida
amb d’altres organitzacions internacionals com són l’Organització Mundial del
Comerç, l’OCDE, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial o la Unió
Europea.

La Cambra de Comerç Internacional (CCI), fundada el 1919, és
l’organització empresarial mundial que representa tots els sectors
empresarials de més de 130 països del món. Les cambres nacionals es
coordinen per dirigir els interessos de la comunitat empresarial i per fer
arribar als seus governs els punts de vista empresarials que formula.

La CCI elabora regles i estàndards que regeixen les pràctiques empresarials
internacionals. Aquestes regles i estàndards són de caràcter voluntari, atès que
són elaborades per una entitat privada com és la CCI.

Entre la feina que duu a terme la CCI, destaca la publicació de les regles i usos
uniformes relatius als crèdits documentaris, les regles incoterms, els models de
contracte de la CCI, la Guia de comerç internacional i les regles de la CCI. Les
regles i usos uniformes relatius als crèdits documentaris (UCP 600) contenen dis-
posicions sobre el transport, les assegurances i els crèdits documentaris. D’altra
banda, els incoterms defineixen les responsabilitats de les empreses compradores i
venedores en el lliurament de mercaderies a partir dels contractes de compravenda.
Els models de contracte de la CCI són una eina útil per a facilitar la forma de fer
negocis d’importació i exportació. La Guia de comerç internacional proporciona
regles i pràctiques estàndard essencials per al negoci internacional. Finalment, les
regles de la CCI ajuden a les empreses a complir amb les seves obligacions legals.

1.2 Organismes que intervenen en les exportacions amb suport
oficial

En les operacions en què les empreses espanyoles reben suport oficial, hi interve-
nen diferents organismes públics o semipúblics, així com empreses privades.

D’una banda, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) és l’entitat pública que s’en-
carrega d’assegurar el tipus d’interès mínim per a les entitats financeres que
proporcionen crèdit oficial als exportadors. L’ICO, per proporcionar aquests fons,
es finança amb els pressupostos generals de l’Estat (dins de la Secretaria de
Comerç del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat), i amb els interessos
rebuts i de les comissions que cobra ja que actua com a banc públic.

De l’altra, la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació
(CESCE) és la companyia que s’encarrega d’assegurar els riscos derivats de
l’operació creditícia (riscos polítics, comercials i extraordinaris). La CESCE és
una companyia de capital mixt en la qual l’Estat compta amb una participació
majoritària (51%) i en què la resta del capital pertany a entitats financeres i
companyies privades d’assegurances. La CESCE rep la major part dels seus
ingressos de les primes d’assegurança que cobra als seus assegurats.
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El Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM) és un instrument
gestionat per la Secretaria d’Estat de Comerç. La seva aprovació depèn del comitè
FIEM i/o el Consell de Ministres (segons el volum de l’operació) i l’ICO actua com
a agent financer.

Els crèdits oficials a l’exportació reben la intermediació de les entitats financeres
(amb seu a Espanya), que s’encarreguen de concedir els crèdits i subministrar els
fons.

Per la part estrangera, hi ha l’importador, que rep els béns o serveis espanyols,
i l’entitat financera del país de l’importador, que fa d’intermediària en la rebuda
dels fons. Depenent de la situació, també hi poden intervenir avaladors, que avalen
l’importador, i les entitats supervisores, que vigilen el desenvolupament correcte
del contracte.

1.2.1 Requisits i condicions bàsiques del crèdit amb suport oficial

Mitjançant les mesures de suport oficial a l’exportació, les empreses poden
competir al mercat internacional amb les empreses exportadores d’altres països
industrialitzats en ofertes financeres, ja que les condicions són iguals perquè estan
regulades internacionalment mitjançant el consens de l’OCDE.

Es denomina crèdit oficial a l’exportació (o crèdit a l’exportació amb
suport oficial) un conjunt de modalitats financeres destinades a potenciar
l’exportació espanyola de béns i serveis.

Les característiques del crèdit oficial a l’exportació són:

• Tipus d’interès fix per sota dels que hi ha en el mercat lliure bancari, donat
que estan subvencionats.

• Llargs terminis d’amortització dels crèdits.

• Assegurança dels riscos a través de la CESCE.

Els tres instruments financers que hi ha a Espanya per donar suport l’exportació
són: la cobertura del tipus d’interès mitjançant el conveni d’ajust recíproc
d’interessos (CARI), el Fons per a la Internacionalització de l’Empresa (FIEM)
i l’assegurança del crèdit a l’exportació (mitjançant la CESCE).

1.3 Conveni CARI

El consens OCDE va homogeneïtzar les condicions en què els països signants
articulaven els crèdits amb suport oficial, amb uns terminis d’amortització i unes
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condicions relatives als tipus d’interès establertes (tipus fixos més baixos que els
del mercat). Aquestes condicions feien que l’interès de les entitats financeres per
oferir crèdit oficial fos limitat. Degut a això, el 1983 es va establir, dins del consens
OCDE, el conveni o contracte d’ajust recíproc d’interessos (CARI).

A Espanya, mitjançant l’Ordre ECC/488/2016, de 4 d’abril, emesa pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat, es regulen diversos aspectes relacionats amb la
concessió de suport oficial al crèdit a l’exportació mitjançant el Conveni d’ajust
recíproc d’interessos, actualitzant les ordres anteriors relatives al CARI.

El conveni CARI (Conveni d’ajust recíproc d’interessos) és un sistema
de suport a les exportacions espanyoles de béns i serveis, gestionat per
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), mitjançant el qual s’incentiva la concessió,
per part de les entitats financeres, de crèdits a l’exportació a llarg termini (2
anys o més) i a tipus d’interès fix (segons els consens OCDE).

El CARI és gestionat a Espanya per l’ICO, que compensa les entitats financeres
que proporcionen crèdits amb suport oficial. Per fer l’ajust recíproc de tipus
d’interès es comparen cada sis mesos els següents rendiments:

• Rendiment real que obté l’entitat financera pel crèdit d’exportació que ha
concedit segons el consens de l’OCDE. Aquest tipus és un tipus comercial
de referència (en anglès, Commercial Interest Reference Rates (CIRR)). Els
tipus CIRR per a cadascuna de les divises en les quals es pot finançar
un crèdit amb suport oficial (qualsevol divisa admesa a cotització oficial
pel Banc Central Europeu) s’actualitzen cada mes i els seus valors poden
consultar-se a la pàgina web de l’OCDE (www.oecd.org, a l’apartat CIRR
rates).

• Cost de finançament en el mercat interbancari en la moneda de denominació
del crèdit (per exemple, l’euríbor a sis mesos per a crèdits en euros o el
LIBOR a sis mesos per als crèdits en les divises corresponents), més un
marge de gestió reconegut a favor de l’entitat financera. Aquest marges són
regulats per l’Estat, que estableix el marge percentual del conveni CARI
mitjançant el qual es compensa l’entitat finançadora pels costos de gestió i
varia en funció de l’import i el termini de l’operació.

La diferència entre tots dos rendiments s’ajusta cada sis mesos. Segons el resultat
de l’ajustament, es produeix un pagament de l’ICO a l’entitat financera privada,
o viceversa, és a dir, de l’entitat financera privada a l’ICO. Si el tipus CIRR és
inferior al tipus interbancari corresponent més el marge reconegut, l’ICO abona
la diferència a l’entitat financera. En canvi, si el tipus CIRR és superior al tipus
interbancari corresponent més el marge reconegut, és l’entitat financera la que
abona a l’ICO la diferència. Per tant, el CARI es pot considerar una assegurança
del tipus d’interès per a l’entitat financera que proporciona el finançament de
l’exportació.

Exemple de compensació del CARI

Una entitat financera atorga un crèdit amb suport oficial en les condicions del consens
OCDE. El termini d’amortització és de deu anys i el tipus d’interès és fix, CIRR euro, de

Podeu consultar el tipus
CIRR que hi ha en vigor al
document publicat a:
bit.ly/2zzVnGX.

http://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/tad/xcred/cirrs.pdf
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Podeu consultar la
classificació per categories
dels diferents països que fa

el Banc Mundial a:
bit.ly/2AGZiPX.

l’1,17%. A l’inici del crèdit, el marge de gestió reconegut per a la l’entitat financera és de
l’1,3% i l’euríbor a sis mesos és del 0,35%. Cada sis mesos, s’ha de comparar mes a mes
el que ha rebut l’entitat financera (CIRR euro) i el que hauria de rebre (euríbor a sis mesos
més el marge reconegut), i en cas que hagi d’haver rebut menys l’ICO compensarà aquesta
diferència.

Imagineu, per exemple, que durant els sis primers mesos el tipus CIRR mitjà és de l’1,2%,
i que l’euríbor mitjà a sis mesos ha estat del 0,37% (el marge reconegut ha estat constant
–no s’ha canviat normativament– en l’1,3%). Per tant, com que ha cobrat un 1,2% (el CIRR)
i hauria de rebre un 1,67% (1,3% + 0,37%), l’ICO compensarà l’entitat financera amb la
diferència del 0,47% (1,67% - 1,2%) sobre el capital del crèdit oficial que es va atorgar.

En una operació de crèdit CARI hi intervenen diferents parts. D’una banda,
l’exportador espanyol estableix un contracte de compravenda amb un importador
estranger, i presenta la sol·licitud del crèdit amb suport oficial a una entitat
financera que estigui en disposició de donar crèdits amb suport oficial (a Espanya
ho són gairebé tots els bancs). D’altra banda, l’entitat financera signa amb
l’ICO un conveni d’ajust recíproc d’interessos mitjançant el qual l’entitat s’obliga
a concedir els crèdits amb les condicions pactades i l’ICO es compromet a
compensar-la, segons es doni el cas, dels costos en què pugui incórrer. Finalment,
la CESCE, segons s’estimi oportú, pot assegurar els possibles riscos.

Les condicions financeres dels crèdits a l’exportació en els quals s’aplica el
conveni CARI, tret dels sectors especials d’aeronàutica, centrals nuclears, energies
renovables i projectes de project finance que en tenen de particulars, són:

• El crèdit es denomina en euros o en qualsevol altra divisa que cotitzi manera
oficial en el Banc Central Europeu.

• El termini d’amortització del crèdit a l’exportació que rebi suport oficial
s’estableix segons el país de destí. Per a aquells països amb categoria I
segons la classificació del Banc Mundial, és a dir, països amb una elevada
renda per càpita, el termini màxim és de cinc anys ampliable a vuit anys i
mig, i per a aquells països amb categoria II, és a dir, països amb una renda
per càpita més baixa, el termini és de deu anys.

La sol·licitud del crèdit CARI l’ha de realitzar, a les oficines de l’ICO, l’enti-
tat financera que finança l’operació d’exportació. Juntament amb l’imprès de
sol·licitud, on es detallen les condiciones i característiques financeres del crèdit
pel qual es sol·licita el CARI, cal presentar els següents certificats emesos per
l’exportador:

• Certificat de materials estrangers

• Certificat de despeses locals

• Certificat de comissions comercials

• Certificat sobre la vinculació accionarial amb l’importador

• Certificat sobre si els béns exportats són nous o usats.

• Declaració responsable de l’exportador, juntament amb certificacions de
l’Agència Tributària i la Seguretat Social que indiquen que es troba al
corrent de les seves obligacions amb aquests organismes.

https://www.oecd.org/tad/xcred/48405330.pdf
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A més, per a la tramitació del CARI, també s’ha de presentar el contracte comercial
signat, l’oferta de la CESCE (en cas d’haver-hi assegurança del crèdit), el conveni
de crèdit signat (entre l’ICO i l’entitat financera), i qualsevol altre document que
es pugui requerir.

Un cop l’ICO, en nom de la Direcció General de Comerç i Inversions del Ministeri
d’Economia, Indústria i Competitivitat, autoritza l’operació (hi ha determinats
casos especials en què ha de ser la mateixa Direcció General de Comerç i
Inversions qui autoritzi les operacions), es procedeix a emetre la carta d’intencions.
La carta d’intencions és l’oferta financera que l’ICO fa a l’entitat prestadora, en
la qual es detallen les condicions que s’han de recollir en el conveni de crèdit i
sobre les quals es compromet a aplicar els beneficis del CARI, és a dir, la quantia
màxima finançable, el tipus d’interès fix aplicable i el termini d’amortització. La
carta també recull el marge de gestió que es reconeix a l’entitat financera. Un cop
signada la carta d’intencions, l’entitat financera concedeix el crèdit a l’exportador.

Per determinar la base màxima finançable en un crèdit oficial segons el conveni
CARI, es tenen en compte els límits percentuals màxims, així com els diferents
conceptes que poden optar a ser inclosos en el finançament:

• Import dels béns i serveis exportats d’origen espanyol: s’inclou el preu
establert al contracte comercial dels béns nous (els béns usats requereixen
una autorització especial de la Direcció General de Comerç i Inversions) i
els serveis. A més, s’inclouen les despeses de noli i assegurança de transport
i del crèdit contractats per l’exportador a una companyia espanyola, i també
les primes d’assegurança de crèdit a l’exportació si el servei el presta una
companyia asseguradora espanyola. Es podrà finançar fins a un màxim del
85% d’aquest import.

• Import dels béns i serveis estrangers que s’ha incorporat a l’exportació
espanyola: s’inclou el preu dels béns i serveis originaris d’altres països
(diferents al de l’importador i l’exportador) que han passat a formar part
dels béns exportats. A més, també es poden incloure els valors del noli i
l’assegurança del crèdit i del transport si es contracta a companyies amb
seu a altres països. En aquest cas, també es podrà finançar fins a un màxim
del 85% de l’import.

• Comissions comercials: inclou l’import que hagi de pagar l’exportador en
concepte de comissions comercials. Com a màxim, es podrà finançar el
85% de l’import de les comissions comercials.

• Despeses locals: són les despeses en què l’exportador ha d’incórrer al
país de destí de la mercaderia, per exemple, el noli i l’assegurança de
transport adquirits amb companyies registrades al país de l’importador, els
materials procedents del país de l’importador. Les despeses locals poden
ser finançades en un 100%.

• Interessos i comissions financeres del crèdit oficial durant el període de
disposició del crèdit: només podran ser finançats amb l’autorització prèvia
de la Direcció General de Comerç i Inversions. Poden ser finançats, en cas
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que s’autoritzin, en un 100%, sempre que no superi el valor dels béns i
serveis exportats.

S’ha de tenir en compte que els béns i serveis estrangers incorporats a l’exportació
no podran superar el 15% de l’import total dels béns i serveis exportats (espanyols
i estrangers), que les comissions comercials no podran superar el 5% de l’import
total dels béns i serveis exportats (espanyols i estrangers) i que l’import de les
despeses locals no podrà superar el 15% de l’import total dels béns i serveis
exportats (espanyols i estrangers). En cas que els imports siguin superiors i
l’exportador necessiti superar els % de finançament màxim, pot sol·licitar-ho i
justificar-ho a la Direcció General de Comerç i Inversions, que decidirà si dona
autorització o no.

Els crèdits a l’exportació que es poden beneficiar del conveni CARI són el crèdit
comprador, el crèdit subministrador i la línia de crèdit comprador.

1.3.1 Exemple de càlcul de la base màxima finançable amb crèdit
oficial en full de càlcul

Per al càlcul de la base màxima finançable segons les condicions de l’OCDE, es
pot utilitzar un programa full de càlcul com Calc de LibreOffice.

Imagineu, per exemple, una empresa catalana que realitza una exportació des de
Barcelona fins a Rio de Janeiro (Brasil). Com que el Brasil és un país de categoria
II, el finançament tindrà un termini d’amortització de deu anys i un tipus d’interès
CIRR euro de l’1,5% fix per a tota la durada del crèdit (segons indiquen les taules
que publica l’OCDE).

L’import dels béns i serveis exportats d’origen espanyol és de 350.000 euros;
l’import dels béns i serveis estrangers incorporats (va comprar a la Xina algunes
peces) és de 45.000 euros, les comissions comercials són de 5.000 euros i les
despeses locals (que inclouen tant el transport des de Sao Paulo a Rio de Janeiro
com l’assegurança amb una companyia brasilera) són de 80.000 euros.

S’inclouen totes les dades anteriors en un full de càlcul i, posteriorment, es
mira quin percentatge representa cada concepte sobre el valor dels béns i serveis
exportats (espanyols i estrangers), ja que les despeses que superin el màxim legal
no poden ser finançades (excepte que es demani i justifiqui expressament a la
Direcció General de Comerç i Inversions). Se sumen els béns exportats espanyols
i els béns i serveis incorporats estrangers (45.000 + 350.000 = 395.000), que
representen l’import total dels béns i serveis exportats sobre els quals es calcularan
els percentatges que representen les despeses.

Com es pot veure a la columna C de la figura 1.1, els béns i serveis estrangers
incorporats representen un 11,39% [45.000/(45.000 + 350.000)], les comissions
comercials representen un 1,27% (5.000/395.000) i les despeses locals representen
un 20,25% (80.000/395.000).
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Figura 1.1. Relació de les despeses sobre el valor dels béns exportats

Per tant, de totes les despeses en què incorrerà l’exportador, només les despeses
locals superen el màxim legal, cosa que vol dir que hi ha una part de les despeses
locals que no podrà ser finançada. Només es pot finançar un 15% de les despeses
locals, és a dir, 59.250 euros: 15% de 395.000 euros. Per tant, 20.750 euros no es
poden finançar.

Un cop obtingut el percentatge màxim que es pot finançar, es calcula quin és
l’import màxim que l’empresa pot finançar amb les condicions de finançament
establertes pel consens OCDE.

En primer lloc, com podeu veure a la figura 1.2, el 85% de l’import del valor
dels béns exportats, tant espanyols com estrangers incorporats, és 335.750 euros
(el 85% de 395.000). En segon lloc, es pot finançar el 85% de les comissions
comercials, és a dir, el 85% de 5.000: 4.250 euros. Finalment, es poden finançar
la totalitat de les despeses locals que no superin el límit establert, en aquest cas són
59.250 euros (tingueu en compte que en l’exemple les despeses locals superen el
límit del 15%). Per tant, la base màxima finançable és la suma de 335.750, 4.250
i 59.250 (que es corresponen a les cel·les D11, D12 i D13). Per tant, l’exportador
pot obtenir un crèdit amb suport oficial per import de 399.250 euros, com podeu
veure a la cel·la D15 de la figura 1.2.

Figura 1.2. Determinació màxima de la base màxima finançable

1.3.2 Crèdit comprador

Dins del conveni CARI i, per tant, amb les condicions establertes al consens
OCDE, una de les figures existents és el crèdit comprador.

El crèdit comprador és un crèdit concedit a un comprador estranger per
pagar al comptat a l’exportador espanyol l’operació de venda. Es tracta de
finançament a mitjà o llarg termini.

L’importador s’obliga davant l’entitat financera a assumir, per una banda, el paga-
ment anticipat del 15% de l’import de la importació i, per altra banda, a endeutar-
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se amb un crèdit amb suport oficial pel 85% restant. És a dir, l’importador
actua com a prestatari, tot i que el beneficiari és l’exportador. Per a l’exportador,
resulta molt còmode que l’importador rebi aquest tipus de finançament, ja que
cobra al comptat l’exportació (rep, en primer lloc, el pagament avançat del 15% i,
posteriorment, quan l’importador rep el crèdit l’exportador rep el 85% restant) i
no assumeix cap risc, ni el deure de realitzar cap desemborsament.

En primer lloc, l’exportador espanyol i el comprador estranger formalitzen el
contracte de compravenda. Seguidament, s’estableix el contracte de crèdit amb
suport oficial entre el comprador estranger, l’entitat financera espanyola i l’entitat
de crèdit de l’importador. Posteriorment, l’entitat financera espanyola, que actua
com a finançadora, acorda amb l’ICO un conveni CARI.

En les operacions de crèdit comprador pot intervenir, si escau, una entitat financera
del país de l’importador, el garant, que avala els pagaments que efectua el
comprador estranger.

A continuació, l’exportador entrega la mercaderia en un lloc convingut o presta
els serveis establerts i, seguidament, l’importador efectua el pagament de, com
a mínim, el 15% de l’import del contracte abans de tenir la possessió de la
mercaderia. Un cop l’importador ja ha efectuat el pagament del 15% de l’import
del contracte i passa a tenir la mercaderia, l’exportador lliura els documents
comercials de l’exportació a l’entitat financera espanyola. Quan l’entitat financera
rep la documentació, abona a l’exportador l’import del contracte menys la part ja
cobrada per endavant. L’entitat financera remet els documents a l’entitat financera
de l’importador (en cas que existeixi, per garantir l’operació), i aquesta lliura els
documents a l’importador. Tant entitat financera de l’importador com importador
reconeixen el deute existent (si no es requereix entitat financera de l’importador,
la documentació la rep només l’importador). Posteriorment, l’ICO i l’entitat
financera espanyola executen el conveni CARI i durant la vigència del crèdit fins al
venciment l’importador paga la quota corresponent del crèdit comercial que li han
concedit. En moltes ocasions, l’entitat financera espanyola contracta a la CESCE
la pòlissa de crèdit comprador per poder assegurar els riscos d’impagament.

El finançament mitjançant crèdit comprador permet als importadors tenir accés a
finançament a mitjà o llarg termini a un tipus d’interès fix preferencial (segons les
condicions del consens de l’OCDE).

Per als exportadors, permet evitar el risc d’impagament i tenir més poder de
negociació amb els seus possibles clients, ja que els costos de finançament són
més baixos dels que tindrien si demanessin un altre tipus de finançament sense
tenir les condicions preferencials.

1.3.3 Línies de crèdit comprador

Les línies de crèdit comprador són una facilitat creditícia amb suport oficial a
través de les quals les entitats financeres posen a disposició del prestatari un import
global per finançar diferents contractes comercials.
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Hi ha dos tipus de línies de crèdit comprador. D’una banda, hi ha els acords entre
governs, segons els quals es concedeix facilitat creditícia a una entitat financera
estrangera (normalment un banc públic), perquè financi la compra de productes
estrangers (normalment es limita a un tipus concret de productes). En aquest tipus
de línies de crèdit hi poden participar diferents exportadors i diferents importadors.
D’altra banda, també es pot concedir una línia de crèdit a un únic importador per
tal que pugui efectuar importacions de diferents empreses exportadores.

1.3.4 Crèdit subministrador

Una altra modalitat a partir de la qual les entitats financeres proporcionen finan-
çament segons el conveni CARI és el crèdit subministrador. Aquesta opció és
menys utilitzada que el crèdit comprador, donat que suposa menys beneficis per a
l’exportador.

El crèdit subministrador és un crèdit amb suport oficial segons el qual
un exportador, que és beneficiari i prestatari del crèdit, atorga facilitats de
pagament al client estranger.

En el crèdit subministrador el finançament es basa en el descompte d’instruments
canviaris com són les lletres de canvi, els pagarés, els crèdits documentaris o les
factures. El descompte es pot efectuar, segons com es contracti, amb recurs, és
a dir, en cas d’impagament l’entitat financera pot exigir a l’exportador el deute,
o sense recurs (fent ús del forfetatge, per exemple), quan l’entitat financera no
pot exigir el deute. Per tal d’evitar l’impagament, l’entitat financera pot exigir a
l’exportador que tingui contractada una pòlissa de crèdit subministrador amb la
CESCE, o en altres casos és la mateixa entitat financera la que el pot contractar.

Per dur a terme l’operació de crèdit subministrador, en primer lloc, el subministra-
dor nacional, l’exportador, realitza el contracte de compravenda amb el comprador
estranger, l’importador. En segon lloc, l’exportador estableix un contracte de
crèdit amb suport oficial amb la seva entitat financera espanyola (que finançarà
l’operació) basat en un descompte d’instruments bancaris. Simultàniament,
l’entitat financera acorda amb l’ICO un conveni CARI (segons el qual, es cobreix
el tipus d’interès).

L’exportador lliura la mercaderia o presta els serveis establerts al contracte, si
l’importador entrega acceptat l’instrument canviari pactat o el pagaré (normalment
es requereix l’aval d’una entitat financera del país de l’exportador). Posteriorment,
o abans de rebre la mercaderia (segons s’estableixi al contracte), l’importador
fa el pagament de com a mínim el 15% de l’import pactat. L’importador lliura
els documents financers (instruments canviaris) al subministrador i passa a ser
propietari de la mercaderia.

Posteriorment l’exportador entrega els documents financers a l’entitat financera
espanyola, que descompta i n’efectua l’abonament a l’exportador (nominal menys
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els interessos). L’entitat financera espanyola executa el conveni CARI amb l’ICO.
Al venciment, es presenten els documents financers a l’importador perquè efectuï
el pagament de la part restant del contracte que no ha pagat (con a màxim el 85%)
i l’importador efectua el pagament, excepte que es trobi en situació d’insolvència,
cas en el qual és l’exportador o la CESCE qui ha d’assumir la part impagada o la
mateixa entitat finançadora, si ha realitzat un forfetatge sense recurs. Al venciment
del document financer, l’entitat financera efectua la liquidació a l’exportador.

1.4 Crèdits FAD i FIEM

El Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) va ser creat per Reial decret llei
16/1976, de 24 d’agost, amb l’objectiu d’instrumentar un mecanisme financer que
possibilités l’exportació de béns i serveis espanyols amb caràcter concessional
dins del marc multilateral d’aquell moment.

El Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD) és un conjunt de fluxos
financers subministrats per agències oficials, incloent-hi els governs
locals, a països en vies de desenvolupament i institucions multilaterals
que compleixin dues condicions: que la finalitat principal de l’ajuda
promogui el desenvolupament econòmic i el benestar dels països en vies
de desenvolupament, i que els crèdits siguin concessionals, és a dir, que
les condicions financeres siguin més toves que les operacions amb països
desenvolupats.

Gràcies als crèdits FAD atorgats per l’Estat espanyol als estats estrangers o a les
institucions multilaterals es van finançar a llarg termini i tipus d’interès reduïts
projectes educatius (construcció d’escoles), sanitaris (construcció d’hospitals),
d’infraestructures i de desenvolupament rural, entre d’altres, a molts països en
vies de desenvolupament. Per tant, els crèdits FAD, per una banda, fomentaven
les exportacions espanyoles i, per l’altra, servien d’ajuda a aquells països en vies
de desenvolupament perquè rebien el finançament amb molt bones condicions.

La Llei 38/2006, reguladora de la gestió del deute extern i del Comitè d’Ajuda
al Desenvolupament (CAD), exigia una reforma del Fons d’Ajuda al Desenvo-
lupament (FAD). Per donar resposta a aquesta exigència, es van crear el 2010
dos instruments de finançament específics per a cadascun dels objectius del FAD,
com són la cooperació al desenvolupament i la internacionalització de l’economia
espanyola. Així, orientat al primer objectiu, es va crear, per la Llei 36/2010, el
Fons per a la Promoció del Desenvolupament (FONPRODE) i, per al segon
objectiu, per la Llei 11/2010, es va crear el Fons per a la Internacionalització de
l’Empresa (FIEM). El FIEM es planteja com una acció d’enfortiment del sistema
de suport oficial a l’activitat internacional del teixit empresarial espanyol.

Respecte del FAD, el FIEM fomenta la internacionalització espanyola i no
directament la cooperació al desenvolupament, com sí que feia el FAD. Això
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permet que hi hagi un major nombre de sectors potencials beneficiaris, ja que
no s’ha de verificar que siguin d’interès per a la cooperació al desenvolupament.
A més, s’han ampliat els tipus d’operacions finançables, i ara es permet el
finançament d’exportacions i també les inversions a l’exterior per poder realitzar
tant finançament concessional com comercial.

El FIEM és el Fons per a la Internacionalització de l’Empresa. El
gestiona la Secretaria de Comerç del Ministeri d’Economia, Indústria i
Competitivitat i té com a objectiu promoure la internacionalització de les
empreses espanyoles, aportant finançament a mitjà i llarg termini.

El FIEM pot finançar projectes en qualsevol sector, excepte material de defensa,
paramilitar i policial destinat a ser utilitzat per exèrcits, forces de seguretat, forces
policials i de seguretat o serveis antiterroristes. Respecte a projectes vinculats a
determinats serveis socials bàsics, com l’educació, la salut i la nutrició, només es
pot finançar el subministrament i la posada en funcionament d’equipament amb
un fort caire internacional i amb un alt contingut tecnològic.

D’entre la resta de sectors, el Govern estableix que són d’un major interès per
a l’economia espanyola l’exportació de béns d’equip (especialment maquinària
agrícola, industrial i elèctrica), els projectes de clau en mà (en especial centrals
elèctriques, plantes petroquímiques, energies renovables i projectes d’aigua), les
tecnologies de la informació i la comunicació, el sector del ferrocarril, el sector
naval, els béns d’equip en el sector aeroportuari i portuari i, en l’àmbit general,
qualsevol sector o projecte que resulti d’especial interès per a la internacionalitza-
ció de l’economia espanyola.

Els fons FIEM són aprovats pel comitè FIEM i, si el projecte és molt important,
és necessària l’aprovació del Consell de Ministres. L’ICO actua com a agent
financer. Mentre que les empreses espanyoles són les adjudicatàries dels projectes,
les entitats públiques (per exemple, el govern d’un país) o privades estrangeres en
són les beneficiàries. De fet, poden ser beneficiàries del FIEM aquelles entitats
no residents a Espanya i, més concretament, els estats, administracions públiques
regionals, provincials i locals estrangeres, institucions públiques estrangeres,
empreses, agrupacions i consorcis d’empreses públiques i privades estrangeres
tant de països desenvolupats com de països en vies de desenvolupament.

Cada any, l’Estat espanyol publica les línies orientatives on estableix, entre d’altres
aspectes, quins són els països amb una major prioritat on realitzar els projectes.
Segons la normativa reguladora del FIEM, no s’estableix una limitació monetària
mínima o màxima, sinó que l’únic límit existent és la quantitat pressupostària que
el Govern destina anualment al FIEM.

El FIEM rep recursos de dues fonts: recursos no pressupostaris i recursos pressu-
postaris. Els recursos no pressupostaris o autogenerats són aquells recursos que
procedeixen de les devolucions dels préstecs i crèdits concedits amb anterioritat,
així com els fluxos procedents de les comissions i els interessos cobrats per
la realització dels préstecs i crèdits. D’altra banda, els recursos pressupostaris
són aquells que complementen els autogenerats i que provenen d’una dotació
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Concessionalitat

Part donada o gratuïta d’un
crèdit.

pressupostària que s’estableix cada any en la Llei de pressupostos generals de
l’Estat, que és transferida de l’ICO, agent financer de l’Estat, al FIEM. A més
de la dotació pressupostària establerta, la Llei de pressupostos generals de l’Estat
estableix cada any un límit anual màxim per a l’aprovació de noves operacions o
projectes amb càrrec al FIEM.

1.4.1 Modalitats de finançament del FIEM

Les condicions financeres del FIEM venen emmarcades pel consens de l’OCDE
sobre el crèdit a l’exportació i té quatre modalitats de finançament: concessional,
comercial, d’inversió i línies de crèdit.

El finançament concessional és el finançament amb condicions més toves i que
està restringit a aquells països amb renda mitjana-baixa segons la classificació
del Banc Mundial (que l’OCDE publica cada mes de juliol) i per a projectes que
no són viables comercialment. Per rebre el finançament, els beneficiaris han de
complir les garanties suficients de solvència. Com que els beneficiaris són entitats
públiques, els crèdits estan suportats pel deute sobirà, és a dir, pel deute del país.
Depenent de cada país, s’exigeix un major o menor nivell de concessionalitat, però
com a regla general ha de ser d’un mínim del 35%, i del 50% per als països menys
avançats. La concessionalitat implica que part de l’import del préstec és una
donació o subvenció implícita i s’expressa en forma de percentatge, anomenat grau
de concessionalitat o grau de liberalitat. El càlcul del grau de concessionalitat
correspon a: (nominal del préstec - retorn del préstec)/nominal del préstec. El
retorn del préstec és la suma entre l’amortització del préstec i els interessos a
pagar.

Exemple de concessionalitat en un préstec

El govern de Marroc rep d’Espanya un crèdit FIEM per a la compra de maquinària
agrícola. Com que el Marroc és, segons la classificació del Banc Mundial, un país de
renda mitjana-baixa, pot rebre el finançament segons la modalitat de concessionalitat.
L’import del crèdit és de 350.000.000 euros i l’import a retornar és de 203.000.000 euros.
Per tant, el grau de concessionalitat o element de liberalitat és del 42% (350.0000.000
- 203.000.000)/350.000.000. És a dir, el Govern espanyol subvenciona l’exportació de
maquinària agrícola durant la vigència del crèdit, amb 142.000.000 euros, a canvi que una
empresa espanyola realitzi l’exportació.

En el finançament concessional, que es pot donar en forma de crèdits, préstecs o
línies de crèdits reemborsables, les despeses locals i el material estranger poden
ser finançades en més del 50% conjuntament, sempre que el finançament de les
despeses locals i el material estranger no impedeixin poder finançar fins al 100%
dels béns i serveis espanyols exportats. En el cas que no ho permetin, el FIEM
finança menys del 50%.

Exemple de limitació dels conceptes en el finançament concessional

Imagineu que el valor dels béns i serveis espanyols a finançar és de 200.000 euros, i
les despeses locals i el material estranger tenen un import conjunt de 35.000 euros. Per
calcular quina part de l’import de les despeses locals i material estranger es pot finançar es
calcula, en primer lloc, el 85% del valor dels béns i serveis espanyols, que en aquest cas és
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de 170.000 euros (85%·200.000 euros). L’import màxim que es pot finançar conjuntament
de l’import de les despeses locals i material estranger és de 30.000 euros, i d’aquesta
manera no se superarà el 100% de l’import dels béns i serveis espanyols exportats. És
a dir, en aquest exemple es finançarà el 85,71% (30.000/35.000) de despeses locals i
material estranger.

En el cas del finançament concessional, l’import del finançament pot ser de fins
al 100% del valor del contracte comercial, i s’exigeix un pagament anticipat del
15% del valor dels béns i serveis exportats, que també pot ser finançat.

Els crèdits amb finançament comercial segueixen la normativa del consens de
l’OCDE i financen crèdits a l’exportació a un tipus d’interès CIRR fix (fixat per
l’OCDE mensualment) més una prima que es cobra anualment i que varia en
funció del risc de l’operació (país de destí de l’ajuda o termini d’amortització,
entre d’altres). El termini màxim d’amortització dels préstecs o crèdits és d’un
màxim de vuit anys i mig per a països avançats i de deu anys per a la resta
de països. En alguns sectors, com per exemple la construcció d’infraestructura
elèctrica, els terminis d’amortització permesos són més llargs. Les quotes
amortitzatives són sempre les mateixes durant tota la vigència del crèdit o préstec
i són quotes amb pagament semestral. Els projectes amb finançament comercial
requereixen que els beneficiaris (estats o empreses) disposin de garanties suficients
per assegurar la seva solvència. En el cas de ser una entitat pública es requereix una
garantia sobirana (deute públic, com per exemple els bons del tresor), i en el cas
d’una entitat privada es requereix una garantia corporativa (demostrar solvència
patrimonial que pugui suportar el deute contret).

Els beneficiaris del FIEM en la modalitat de finançament comercial han d’antici-
par almenys el 15% del valor del contracte, sense que aquesta bestreta pugui ser
finançada. Les despeses locals poden ser finançades fins al 100% sempre que la
quantia no superi el 30% del valor dels béns i serveis exportats. Els béns i serveis
estrangers es poden finançar fins al 100% sempre que el finançament no impedeixi
finançar al 100% els béns i serveis espanyols objecte del contracte. En el cas que
se superi aquest percentatge, el FIEM pot limitar el tant per cent a finançar amb
càrrec al FIEM. A més, les comissions comercials poden ser finançades fins al
100% sempre que no superin el 5% dels béns i serveis exportats.

Exemple de FIEM en la modalitat de finançament comercial

Imagineu una exportació amb un valor de béns i serveis espanyols d’1.300.000 euros i uns
béns i serveis estrangers per valor de 300.000 euros, per tant, els béns i serveis exportats
espanyols i estrangers són per valor d’1.600.000 euros. Es financen les despeses locals
que no superin el 30% d’1.600.000 euros, és a dir, 480.000 euros com a màxim. Les
comissions comercials màximes no poden superar el 5% d’1.600.000 euros: 80.000 euros.
Finalment, els béns i serveis estrangers que es poden finançar no impedeixen finançar el
100% dels béns i serveis espanyols. És a dir, com que es poden finançar en un 85%, el
màxim que es pot finançar de béns i serveis estrangers és el 15% del valor dels béns i
serveis espanyols. Per tant, 15% d’1.300.000, és a dir, 195.000 euros. En aquest exemple,
el valor màxim de finançament és d’1.860.000 euros (480.000 + 80.000 + 195.000 + 85%
d’1.300.000).

El finançament d’inversió consisteix que el FIEM pugui participar en projectes
d’inversió productiva o concessionària d’empreses espanyoles (normalment filials
instal·lades a l’estranger) a qualsevol país, mitjançant crèdits o deute sènior,
sense entrar a formar part del capital. Les operacions d’inversió queden fora de

Deute sènior

Deute que té la qualitat creditícia
més alta, és a dir, aquell que té
més seguretat en el cobrament.
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El dret especial de gir és un
valor monetari que es

calcula a partir de la
ponderació de diferents

monedes (euro, dòlar, iuan,
ien i lliura esterlina).

l’àmbit d’aplicació del consens OCDE i, per tant, el tipus d’interès aplicable no
és el CIRR, i això dona la possibilitat que aquests interessos puguin ser fixos
o variables (i no són tan baixos com els tipus de canvi CIRR). Tot i que el
finançament d’inversió es troba fora de l’àmbit d’aplicació del consens OCDE,
els terminis d’amortització màxim sí que es tenen en compte com a referència,
és a dir, de vuit anys i mig per a projectes en països de categoria I i de deu anys
per a projectes en països de categoria II, amb les excepcions corresponents de
determinats sectors (infraestructures, avions, vaixells, etc.). Tot i això, es poden
adaptar a les característiques del projecte en concret. El FIEM no finança el 100%
de la inversió i, per tant, l’inversor ha de proporcionar una part del capital, o pot
complementar el FIEM amb finançament d’altres entitats financeres espanyoles o
estrangeres.

Hi ha dos tipus d’inversions finançables: la inversió per portar a terme una
expansió corporativa i el project finance. En el cas de les inversions per portar
a terme una expansió corporativa, el FIEM dona suport a les empreses espanyoles
que busquen expandir la seva activitat a l’estranger mitjançant la instal·lació de
capacitat productiva en altres països. Per portar a terme el finançament, els
beneficiaris són les filials que es troben al país estranger (qualsevol país, no hi ha
limitacions establertes), tot i que la matriu pot oferir garanties si les de la filial no
són suficients. D’altra banda, en el project finance es financen projectes d’inversió
en què el projecte representa la garantia. Aquesta modalitat va dirigida a grans
projectes d’inversió que poden generar uns elevats ingressos per poder pagar el
seu propi deute.

Un altre instrument de finançament de què disposa el FIEM són les línies de crèdit.
Les línies de crèdit cobreixen les necessitats específiques de finançament i estan
destinades a la petita i mitjana empresa.

• La línia de finançament comercial per a petits projectes d’exportació i
inversió està destinada a projectes de fins a 3 milions d’euros. Aquesta línia
de crèdit té com a condicions particulars un termini màxim d’amortització
de vuit anys, un nivell de qualificació mínim de risc del país de CC3 per
la CESCE, en el cas dels projectes d’exportació, i de C+, per a projectes
d’inversió, que avalua COFIDES, i el projecte no pot tenir com a destí un
país altament endeutat.

• La línia FIEM - Facilitats Europees (blending) és una línia multipaís que
té un import màxim finançable de 30 milions d’euros per part del FIEM
i una dotació de la Unió Europea, perquè és una línia cofinançada entre
FIEM i la Unió Europea. El beneficiari del finançament és preferentment
un organisme públic, tot i que també es poden admetre empreses privades
com a beneficiàries sempre que comptin amb les garanties suficients. La
part que es finança amb els fons FIEM s’ajusta a les condicions financeres
establertes al consens de l’OCDE.

• La línia Evatic permet finançar, amb caràcter reemborsable, estudis de
viabilitat, assistències tècniques, enginyeries i consultories de projectes
i inversions d’empreses espanyoles a l’exterior. Els beneficiaris de la
línia Evatic són governs, entitats autònomes públiques, empreses i entitats
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financeres, així com entitats de caràcter privat que compleixin amb les
garanties exigides pel Consell de Ministres espanyol. El destí del projecte
pot ser qualsevol país excepte aquells països altament endeutats. El límit de
finançament es correspon amb la dotació màxima que fixa el Govern cada
any (al voltant dels 20 milions d’euros). La línia Evatic té dos trams de
finançament: un que correspon al finançament de tipus concessional (fins a
1 milió de drets especials de gir) i l’altre que correspon al finançament de
tipus comercial (a partir d’1 milió d’euros), segons quin sigui l’import de
l’operació.

El procediment de tramitació dels fons FIEM varia segons el tipus de finançament.
L’expedient pot iniciar-se a través de diferents vies, segons l’entitat importadora
dels béns o serveis: a les oficines econòmiques i comercials exteriors d’Espanya, a
la Subdirecció General de Política Comercial, a la Subdirecció General de Foment
Financer de la Internacionalització, a les direccions territorials i provincials de
comerç, etc. També és possible que, si escau, intervinguin l’ICEX, la CESCE o
COFIDES, segons la documentació requerida i segons sigui el projecte a finançar.

Posteriorment, es realitza una anàlisi de l’operació que inclou una valoració
comercial, financera i mediambiental que ha de d’aprovar el grup de treball FIEM
i que té en compte: les línies orientatives anuals d’orientació que publica el
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat a partir de les decisions del
comitè FIEM, les característiques d’equilibri intern i extern del país beneficiari,
així com l’interès per a Espanya de comercialitzar amb aquell país, el deute
bilateral del país beneficiari amb Espanya, l’interès del sector beneficiari del FIEM
i les perspectives d’aquest per a la implantació d’empreses espanyoles, el valor
afegit i el component tecnològic dels béns i serveis exportats, la transferència de
coneixement, l’impacte sobre la marca Espanya, la lluita contra el canvi climàtic,
el compliment de les normes d’origen sobre material estranger segons el que indica
el Codi duaner comunitari, la valoració de les garanties exigides, la valoració dels
riscos segons la cartera existent al FIEM (tenint en compte el risc país, el risc
sectorial i el risc empresarial) i, finalment, el cost d’oportunitat de finançar un
projecte i no d’altres d’alternatius.

Un cop el grup de treball FIEM ha aprovat l’operació a partir de la valoració
comercial, financera i mediambiental, és el Comitè FIEM i/o el Consell de
Ministres (amb un informe previ per part de la Comissió Delegada del Govern
per a Assumptes Econòmics) qui dona el vistiplau a l’operació. Si es tracta
d’una operació amb finançament comercial, només és necessària la intervenció del
Comitè FIEM, però, en cas de tractar-se de finançament concessional, es requereix
un informe de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics i la
intervenció del Consell de Ministres.

Quan el Comitè FIEM i/o el Consell de Ministres aproven el projecte, entra en
vigor el FIEM. Amb l’entrada en vigor, es negocia i se signa el conveni de crèdit
amb l’entitat financera pagadora i el deutor. Finalment, s’executa el projecte i es
fa el retorn dels fons aportats. L’aprovació triga aproximadament dos mesos des
que el grup de treball FIEM aprova l’operació fins que entra en vigor el fons.
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Exemples de projectes amb finançament FIEM

Técnicas Reunidas és una empresa espanyola que va participar en la construcció de tres
plantes petroquímiques al centre industrial més de l’Aràbia Saudita. Per fer-ho va rebre
un crèdit FIEM per valor de 300 milions de dòlars EUA. Gràcies al finançament rebut per
Técnicas Reunidas, dotze petites i mitjanes empreses espanyoles van ser proveïdores de
Técnicas Reunidas, i això va generar més de 2.700 llocs de treball.

Everis Spain rep un crèdit FIEM en condicions comercials per valor de 32 milions d’euros,
complementat amb el finançament rebut per Banco Santander de 14,4 milions d’euros, per
exportar simuladors de conducció per a les autoescoles del Brasil.

El Grupo De Prado, empresa pime familiar dedicada a l’envasament d’oli ecològic, fa la
seva primera inversió productiva fora d’Espanya amb un crèdit FIEM per valor d’1.788.000
euros i amb una aportació de fons propis per valor d’1.192.000 euros. La inversió consisteix
en l’ampliació de la fàbrica d’oli i la construcció d’una planta d’envasat d’oli a Portugal. Tots
els equips i els serveis per portar a terme l’ampliació i la construcció provenen d’empreses
espanyoles.
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2. Documentació per a licitacions i concursos internacionals

Les empreses que realitzen operacions de comerç internacional o estan disposades
a internacionalitzar-se tenen la necessitat de cercar clients estrangers per vendre els
seus productes o prestar els seus serveis. Una possibilitat és la de participar en les
licitacions internacionals, en les quals el client és un organisme públic. Aquest
fet implica un enfocament diferent i un esforç afegit ja que és imprescindible
conèixer la normativa, els organismes convocants, així com el procediment i la
documentació a aportar.

2.1 Licitacions

Les licitacions internacionals són mecanismes mitjançant els quals els organismes
i les Institucions Financeres Multilaterals d’Ajuda al Desenvolupament (IFMAD)
posen en pràctica les seves polítiques de cooperació amb els països on actuen.

Una licitació és un sistema mitjançant el qual s’adjudica la realització de
projectes i execució d’obres o subministrament de béns i serveis per a
determinats organismes públics a partir de les ofertes que presenten diferents
empreses i que recau en l’empresa que presenta una millor oferta, partint
d’uns requisits predeterminats.

Hi ha licitacions tant d’àmbit nacional com internacional. Es tracta d’una licitació
internacional quan els organismes i les empreses que participen en la licitació són
d’àmbit superior al nacional, és a dir, empreses que volen obtenir contractes en
països diferents al propi i organismes de caràcter supraestatal.

Cal diferenciar el concepte de licitació internacional del concepte de contractació
pública internacional. La contractació pública es pot realitzar mitjançant licita-
ció o no, donat que es poden realitzar contractes públics sense haver de formalitzar
licitacions, és a dir, per adjudicació directa o per compra directa. En el
primer cas l’organisme contracta directament una empresa: molts cops s’escull
aquesta modalitat quan es vol estendre la durada d’un contracte que ha estat un
èxit amb un proveïdor que ha guanyat anteriorment un concurs o perquè només
una empresa pot prestar el servei o lliurar els béns. En el segon cas, per compra
directa, es realitza per a compres d’imports reduïts que s’adjudiquen després de la
comparació entre tres proveïdors homologats.

Hi ha diferents tipus de licitacions: licitació pública internacional, licitació per
invitació o restringida, licitació nacional i contracte marc.

En anglès, licitació
correspon als conceptes de
competitive bidding process,
tender, invitation for bid, call
for bids, call for tenders.

Els conceptes de licitació i
concurs públic són sinònims.
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• La licitació pública internacional és la modalitat més habitual i s’utilitza
per a l’adquisició de béns i realització d’obres d’import superior a 200.000
euros. És una licitació oberta a totes les ofertes que compleixin amb els
termes de referència (sense tenir en compte la nacionalitat de l’empresa).

• La licitació per invitació o restringida és aquella en la qual únicament poden
participar una selecció d’empreses que han mostrat un interès previ per
al concurs o bé que han estat elegides mitjançant una base de dades de
possibles proveïdors.

• La licitació nacional és aquella en què només les empreses d’una nacionali-
tat concreta poden participar-hi.

• El contracte marc (molt utilitzat en els contractes de serveis i assistència
tècnica) agrupa els serveis similars i que es demanen amb assiduïtat. Es fa
només una licitació que serà guanyada per un consorci d’empreses.

La contractació pública internacional es regeix per tres principis: transparència,
publicitat i procediment. La informació bàsica sobre la licitació és publicada a tots
els nivells (internacional, local i sectorial) per part de l’organisme internacional
convocant. A més, el procediment, conegut pels participants, engloba tots els
aspectes relacionats amb els competidors, els terminis, les formes de selecció,
etc. La utilització d’internet ha facilitat que les empreses concursants tinguin la
informació d’una manera més senzilla.

Mitjançant la licitació internacional es poden contractar projectes de tres tipus:
contractes d’assistència tècnica o prestació de serveis, contractes de subministra-
ment de béns i equips, i contractes d’obres.

• Els contractes d’assistència tècnica fan referència a activitats amb un com-
ponent intel·lectual, com, per exemple, la formació de personal, l’elaboració
d’informes tècnics o de consultoria, auditories, avaluacions, estudis, etc.

• El subministrament de béns es correspon amb la compra de béns i equips
amb unes característiques físiques concretes. Per exemple, la compra de
material sanitari per a quiròfans seria un exemple de subministrament de
béns i la compra de màquines per als quiròfans es tractaria d’una compra
d’equips.

• Els contractes d’obres són aquells en què els organismes internacionals
sufraguen la construcció d’infraestructures.

Les empreses participants en les licitacions han de pertànyer a un dels països
beneficiaris de la institució convocant i/o al grup de països donants o accionistes
de l’organisme que convoca o finança la contractació. Per exemple, si el convocant
és el Banc de Desenvolupament d’Amèrica Llatina, hi podran participar Argentina,
Barbados, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Espanya, Jamaica,
Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinitat i
Tobago, Uruguai, Veneçuela i Xile. Així mateix, el material, els equips i els
serveis previstos han de ser també originals dels possibles països participants.
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2.2 Institucions i organismes convocants de projectes

Les institucions i els organismes que convoquen i adjudiquen licitacions de
projectes es poden dividir en tres nivells: internacional, europeu i nacional.

Àmbit internacional

A escala internacional, actuen l’Organització per a les Nacions Unides (ONU) i
les Institucions Financeres Multilaterals d’Ajuda al Desenvolupament (IFMAD).

L’ONU és una organització intergovernamental mundial creada per a mantenir la
pau i promoure la cooperació cultural, social, humanitària i econòmica. L’ONU
comprèn tota una sèrie d’agències especialitzades, cadascuna d’elles en diferents
àrees de desenvolupament, que col·laboren amb els governs. Des de 2008,
el Programa d’Ajuda de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD,
UNDP en anglès) i l’Oficina de Nacions Unides per al Servei de Projectes
(ONUSP, UNOPS en anglès) han reforçat les activitats de licitació dins del
sistema de les Nacions Unides. El PNUD promou el desenvolupament mitjançant
l’enfortiment de la cooperació internacional i l’impuls del sector públic i privat.
L’ONUSP s’encarrega de dirigir els projectes, supervisar-los i gestionar-los i
avaluar les licitacions per a l’adquisició de béns, serveis i equips. Gestiona el web
www.unwebbuy.org, que es la pàgina on es publiquen les necessitats de productes
que tenen els països en vies de desenvolupament, i el web www.ungm.org, que és
el portal comú d’adquisicions del sistema d’organismes de Nacions Unides, també
anomenat Mercat Global per a Proveïdors de Nacions Unides.

Des de 2016, l’ONUSP utilitza un sistema de licitació electrònica (eSourcing)
integrat en el mercat global i on es publiquen els anuncis de licitació que poden
consultar els proveïdors. Prèviament a la publicació d’una licitació, l’ONUSP
publica els requisits potencials esperats per a cada projecte i, d’aquesta manera,
permet als possibles participants en la futura licitació conèixer millor els requisits.

Les necessitats d’adquisició de Nacions Unides, dirigides per l’ONUSP,
es publiquen al Mercat Global de Nacions Unides (UNGM en anglès) i és
requisit imprescindible estar-hi registrat per participar en les licitacions.

Dins de les Nacions Unides també hi ha l’Organització de les Nacions Uni-
des per al Desenvolupament Industrial (ONUDI) i el Fons de Nacions Unides
per a la Infància (UNICEF). L’ONUDI cerca reduir la pobresa mitjançant el
desenvolupament de les pimes i de les microempreses, el desenvolupament
rural i el suport a les dones. A més, dona suport als països envers el desen-
volupament sostenible i reforça les capacitats exportadores. Al web procu-
rement.unido.org es poden consultar les licitacions que ofereix l’ONUDI i a
www.unido.org/procurement/conditions.html, les condicions de participació d’a-
questes licitacions. Entre d’altres, cal estar registrat a la pàgina web. D’altra
banda, UNICEF proporciona ajuda humanitària i de desenvolupament a nens i
mares dels països en vies de desenvolupament. En aquest marc ofereix licitacions

http://www.unwebbuy.org
https://www.ungm.org
https://procurement.unido.org/
https://procurement.unido.org/
http://www.unido.org/procurement/conditions.html
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A la pàgina web
goo.gl/sXhJmf podeu
consultar el nou marc

normatiu sobre les
licitacions del Banc Mundial
que es va establir el juliol de

2016.

que es poden consultar al web goo.gl/URjoJ6.

Exemples de licitacions de l’ONUDI i UNICEF

L’ONUDI va publicar l’any 2017 la licitació de la construcció d’elements de suport per als
negocis agrícoles al centre de negocis de l’illa de Kondokoro, al Sudan del Sud. La durada
de la construcció d’aquests elements de suport per als negocis agrícoles, que incloïa,
entre d’altres, la construcció d’un nou edifici per a usos agrícoles i d’un recinte d’aus de
corral i l’adequació del subministrament d’aigua i llum, havia de ser d’un màxim de 19
dies. Els participants en la licitació havien de demostrar que tenien capacitat tècnica per
poder realitzar els treballs licitats, i més concretament havien de presentar un calendari de
planificació del projecte, un pla de qualitat, un pla de seguretat, un catàleg dels materials
utilitzats per a la construcció. I un cop acabada la construcció, es comprometia que li fessin
una inspecció de l’obra realitzada.

D’altra banda, UNICEF licita, cada any des de 2013, tecnologia per a diagnosticar la
pneumònia en infants. Per participar en aquestes licitacions, les empreses han de consultar
les expressions d’interès que UNICEF publica al seu web i on apareixen els requeriments
concrets sobre com han de ser les empreses participants, així com els aparells de
diagnòstic que puguin oferir.

Les IFMAD, que inclouen el Banc Mundial i els bancs regionals de desenvo-
lupament, realitzen licitacions per adjudicar aquells projectes que es financen
dins de l’ajuda al desenvolupament. De fet, els procediments de licitació es
caracteritzen perquè la responsabilitat de l’execució d’un projecte és del prestatari
(país destinatari del projecte) davant del prestador (institució internacional), que
ha de vetllar pel compliment de les regles del procediment. Les IFMAD dediquen
una part important del seu pressupost anual a la dotació de fons per a la realització
de projectes que contribueixin al desenvolupament dels països en vies de desen-
volupament. Aquests projectes han de ser portats a terme per les empreses de
països membres de les institucions, aprofitant d’aquesta manera les oportunitats
comercials que comporten.

El funcionament de les licitacions que convoquen les IFMAD segueix el sistema
del Banc Mundial, que va ser el primer a convocar-les. El Banc Mundial, també
anomenat Banc Internacional de Reconstrucció i Foment (BIRF), es va crear
després de la Segona Guerra Mundial amb l’objectiu d’ajudar a la reconstrucció
dels països que van ser devastats per la guerra, així com al desenvolupament dels
països pobres. Actualment la seva missió se centra en estimular el creixement
econòmic dels països en vies de desenvolupament. Per fer-ho, concedeix préstecs
reemborsables a molt llarg termini (fins a vint anys) a canvi de portar a terme refor-
mes estructurals en la seva economia. Al Banc Mundial, hi ha altres organismes
que també proporcionen préstecs dins de la missió del Banc Mundial: l’Associació
Internacional de Foment (AIF) i la Corporació Financera Internacional (CFI).
L’AIF, que es finança amb donacions dels països més rics, concedeix préstecs als
països més pobres, amb uns terminis d’amortització de fins a quaranta anys i sense
pagament d’interessos. D’altra banda, la CFI promou i fomenta el sector privat
als països en vies de desenvolupament, mitjançant la participació o proporcionant
préstecs a empreses privades o donant-los assistència tècnica.

El nou marc normatiu establert el 2016 pel Banc Mundial té com a objectiu
maximitzar el paper estratègic de les licitacions en la consecució dels objectius
de desenvolupament amb més eficàcia. Això implica cercar més eficiència en
la despesa pública, més modernització de les licitacions per a donar un valor

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.unicef.org/spanish/supply/index_25947.html
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més alt de la despesa pública adaptant-se al context de cada país, promoure els
sistemes nacionals de licitació dins del desenvolupament sostenible, i augmentar
la transparència de la despesa pública aprofitant les noves tecnologies en la
contractació pública.

Amb posterioritat a la creació del Banc Mundial, van aparèixer diferents bancs
regionals de desenvolupament. Els més importants són: Banc Interameri-
cà de Desenvolupament (www.iadb.org), Banc Asiàtic de Desenvolupament
(www.adb.org), Banc Africà de Desenvolupament (www.afdb.org) i Banc Euro-
peu de Reconstrucció i Desenvolupament (www.ebrd.org). Tots aquests bancs es
van crear per fomentar el desenvolupament econòmic dels països pobres dins de
cada continent, a partir del finançament de projectes. Tots ells liciten els projectes
que posteriorment finançaran en aquells països en vies de desenvolupament.

Exemples de licitacions de les IFMAD

• El Banc Mundial va licitar un projecte d’assistència tècnica per al desenvolupament de la
seguretat i la salut en el sector del petroli a Kènia.

• El Banc Africà de Desenvolupament va licitar el projecte de rehabilitació de la carretera
Chinsali-Nakonde, a Zàmbia.

• El Banc Interamericà de Desenvolupament va licitar un programa de subministrament,
instal·lació i posada en funcionament de gestió i control de flota del transport públic a la
ciutat de Pasto, Colòmbia.

Àmbit europeu

En l’àmbit europeu, la Comissió Europea té acords bilaterals i regionals amb
diferents àrees del món i per implementar-los té tota una sèrie de direccions
generals que es dediquen a licitar contractes a diferents parts del món en el marc
de les polítiques europees. Les principals direccions generals són: EuropeAid,
ECHO, Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE) i les direccions generals de
Desenvolupament i Ampliació.

• EuropeAid (ec.europa.eu/europeaid) aplica els instruments d’ajuda externa
de la Comissió Europea a tercers països a càrrec del pressupost europeu i
del Fons Europeu de Desenvolupament. A més, es responsabilitza de les
diferents fases dels cicle dels projectes, és a dir, els defineix i gestiona,
prepara les decisions de finançament, aplica i controla els fons, i avalua
els projectes i programes. Disposa de tota una sèrie d’instruments i fons
per complir els seus objectius, alguns dels quals són: l’instrument europeu
de veïnatge i associació (destinat als països propers a la Unió Europea),
l’instrument de cooperació al desenvolupament (destinat a 48 països en vies
de desenvolupament, d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina) i el Fons Europeu de
Desenvolupament (dona suport a 78 països d’Àfrica, el Carib i el Pacífic).

• ECHO (ec.europa.eu/echo/index_en.htm) és l’oficina d’ajuda humanitària
de la Comissió Europea i s’encarrega de gestionar l’ajuda a tercers països
que han estat afectats per desastres naturals o conflictes.

• El Servei Europeu d’Acció Exterior (bit.ly/2fdDznf) s’encarrega de les rela-
cions de la Comissió Europea amb els diferents organismes internacionals

http://www.iadb.org
http://www.adb.org
http://www.afdb.org
http://www.ebrd.org
https://ec.europa.eu/europeaid/
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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i de les relacions bilaterals amb països que no pertanyen a l’OCDE. Els
projectes que desenvolupa tenen a veure amb la seguretat, el medi ambient,
els drets humans i la democratització, les drogues, etc.

• La Direcció General de Desenvolupament (bit.ly/2icwRl8) promou el desen-
volupament i la definició de polítiques en els països en vies de desenvolu-
pament mitjançant l’assessorament en temes de política comercial, drets
humans, medi ambient, cultura, integració regional, transport, etc.

• La Direcció General Ampliació (bit.ly/2hyh6ba) s’encarrega de proporcio-
nar ajuda mitjançant diferents programes als diversos països candidats a ser
membres de la Unió Europea.

Exemples de projectes licitats per la Comissió Europea

La Comissió Europea va licitar la construcció de carreteres de circumval·lació (a Vlora
i Fieri) a Albània. També va licitar l’ampliació i rehabilitació de xarxes de distribució
d’electricitat a Costa d’Ivori.

En l’àmbit europeu, també hi participa el Banc Europeu d’Inversions
(www.eib.org), publicant licitacions d’aquells projectes que finançarà (facilita
préstecs de fins al 50% del valor total del projecte). Els països beneficiaris són
tant aquells que pertanyen a la Unió Europea com de fora. Els sectors d’actuació
del Banc Europeu d’Inversions són: la inversió en capital humà, el finançament de
pimes, la protecció del medi ambient i la millora de la qualitat de vida, el suport de
desenvolupament regional i la cohesió social i econòmica, el suport a la innovació
de l’economia europea, el finançament de les xarxes transeuropees i la preparació
dels països en l’accés a la Unió Europea.

Exemples de projectes licitats pel Banc Europeu d’Inversions

El Banc Europeu d’Inversions va licitar el 2017 l’extensió del metro de Khàrkiv, a Ucraïna,
que tenia un valor de 320 milions d’euros, dels quals el Banc Europeu d’Inversions va
proporcionar en préstec 160 milions d’euros.

També va licitar la rehabilitació d’un complex esportiu a Jyväskylä, Finlàndia, per
transformar-lo en un complex educatiu, d’esports i de recerca i innovació.

Àmbit espanyol

En el cas d’Espanya, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al
Desenvolupament (AECID), adscrita al Ministeri d’Afers Exteriors i Coopera-
ció, actua com a agència bilateral d’ajuda al desenvolupament, proporcionant
ajuda de tipus assistencial, obres, serveis i subministrament a països en vies de
desenvolupament. Els sectors de cooperació són: aigua i sanejament, creixe-
ment econòmic, cultura i ciència, desenvolupament rural, seguretat alimentària
i nutrició, educació, gènere, governabilitat i democràcia, medi ambient i canvi
climàtic, i salut. Respecte a aquests sectors als quals l’AECID proporciona ajuda,
es liciten els corresponents projectes de licitació al web: www.aecid.es/ES/la-
aecid/anuncios/licitaciones.

Exemples de projectes licitats per l’AECID

L’AECID va licitar un programa d’obra d’aigua potable i sanejament a la mar, al Perú.

https://ec.europa.eu/europeaid/who/index_en.htm_en
https://ec.europa.eu/info/departments/european-neighbourhood-policy-and-enlargement-negotiations_es
http://www.eib.org
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/licitaciones
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/licitaciones
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També va licitar la contractació d’una consultora a Costa Rica per ajudar en l’adaptació al
canvi climàtic.

2.3 Procediment d’adjudicació de projectes

El procediment d’adjudicació de projectes segueix, des del punt de vista de
l’organisme que finançarà el projecte (ONU, IFMAD, Comissió Europea, Banc
Europeu d’Inversions, AECID, entre d’altres), tota una sèrie de fases.

1. Es preparen els termes de referència entre l’organisme que finançarà el
projecte i l’organisme executor (que licita i executa el projecte, per exemple:
l’ajuntament, el govern d’un estat d’un país en vies de desenvolupament,
una entitat pública, etc.). Els termes de referència contenen els objectius i
l’estructura de com s’ha d’executar el projecte, les especificacions tècniques,
el temps d’execució, les responsabilitats, els resultats esperats, la descripció
del projecte, entre d’altres. Un cop s’han establert els termes de referència,
s’estima el pressupost aproximat del projecte.

2. Un cop ja s’han determinat els termes de referència i el pressupost, es
determina quin procediment de selecció s’utilitzarà: licitació pública inter-
nacional, licitació per invitació, licitació nacional, contracte marc, etc.

3. Seguidament es publica (a les pàgines web dels organismes finançadors,
en pàgines web especialitzades en licitacions o en les pàgines web dels
organismes executors, segons el cas) la convocatòria amb les condicions
per prequalificar les empreses i rebre les expressions d’interès per part de
les interessades. Les expressions d’interès s’envien en un termini màxim
de 45 dies (en alguns casos, 30 dies) al responsable del projecte i inclouen:
una carta d’interès, una presentació de l’empresa i material promocional.

• La carta d’interès serveix per manifestar l’interès de l’empresa a
participar en el projecte demostrant que es té el coneixement dels
principals objectius i característiques del projecte i subratllant que les
qualitats de l’empresa es corresponen amb els requisits del projecte i
adjuntant referències de projectes realitzats anteriorment.

• En la presentació de l’empresa s’indica la raó social, el nombre
d’empleats, la facturació, les exportacions que realitza, s’adjunta
un breu currículum d’alguns empleats que executaran el projecte i
les seves especialitats, s’explica l’experiència internacional de què
disposa l’empresa (fent especial èmfasi en el país on s’ha d’executar
el projecte), s’indiquen quines són les especialitats de l’empresa, si
disposa de certificats de qualitat ISO, etc.

• Segons el tipus de projectes, es pot aportar material promocional sobre
l’empresa (anuncis publicitaris, marxandatge, etc.).

4. Un cop es disposa de les expressions d’interès, s’elabora la llista curta
d’empreses seleccionades segons empreses més preparades per realitzar el
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projecte i segons una prequalificació per determinats factors. Les empreses
de la llista curta seran invitades a presentar propostes segons els requisits
de la convocatòria.

5. Les empreses presenten les seves ofertes segons els plecs de condicions i
s’obre un termini de precs i preguntes a l’organisme executor o a l’entitat
finançadora durant el qual les empreses poden fer consultes sobre la convo-
catòria. La presentació de l’oferta varia segons el tipus de projecte.

6. A continuació (els terminis venen determinats per cada projecte), s’avaluen
les propostes presentades, tenint en compte el tipus de projecte de la
licitació: assistència tècnica, subministrament de béns i d’obres.

• En els contractes d’assistència tècnica poden haver-hi quatre casos
(s’indica el cas en cada projecte concret, en la presentació de les condi-
cions): avaluació de l’oferta en funció de l’oferta tècnica, adjudicació
mitjançant la ponderació de l’oferta econòmica i tècnica, adjudicació
segons la millor oferta econòmica i selecció segons un preu fix.

– En l’avaluació de l’oferta en funció de l’oferta tècnica es valoren
les ofertes tècniques en funció dels seus mèrits i es negocia
l’oferta econòmica amb l’empresa que té una puntuació tècnica
millor. Si no s’arriba a un acord, es convoca la següent millor
posicionada.

– En l’adjudicació mitjançant la ponderació de l’oferta econòmica
i tècnica s’adjudiquen a l’oferta tècnica una sèrie de punts. Si
arriba al mínim, s’avalua també l’oferta econòmica i es fa una
ponderació entre l’oferta tècnica i l’oferta econòmica i se selecci-
ona la que té una millor nota ponderada.

– En l’adjudicació segons la millor oferta econòmica, primer s’a-
valuen les ofertes tècniques i es classifiquen en grups (millors
ofertes i pitjors), i en una segona fase s’escull l’oferta més barata
d’entre les millors ofertes tècniques.

– En la selecció segons un preu fix s’escull la millor proposta
tècnica segons un preu límit fixat.

• En els contractes de subministrament de béns s’avaluen els requisits
tècnics i les normes de qualitat per una banda i els requisits de costos
i calendari, per l’altra. Els costos i el calendari no tenen mai una
ponderació superior al 30%.

• Els contractes d’obres s’adjudiquen segons el principi de la millor
oferta, que inclou, a més del preu, altres factors que ponderen com el
calendari de pagaments, el termini de lliurament de l’obra, els costos
operatius, les eficiències i compatibilitats de l’equip i els mètodes de
construcció proposats.

7. Un cop seleccionada la proposta guanyadora del concurs, es porta a terme
una negociació en què, en primer lloc, l’organisme executor verifica i
comprova que l’empresa guanyadora compleix amb els aspectes fixats en
els plecs de condicions i, si tot és correcte, es convoca l’empresa guanya-
dora del concurs per negociar i perfilar alguns aspectes del projecte. Es
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poden negociar els termes de referència (l’empresa guanyadora pot aportar
comentaris per a millorar-los i l’organisme executor també pot proposar
canvis), el règim fiscal (quins impostos s’han de pagar i on), divisa (es
pot sol·licitar que el cobrament es faci en una moneda diferent de la de les
condicions), calendari de pagaments (s’ha de deixar clar en quin moment es
cobrarà), ajustament de preus (es pot incloure una clàusula d’ajustament de
preus en cas d’inflació) i serveis, si escau, per part de l’organisme executor
(allotjament, oficines, etc.)

8. Un cop finalitzada la negociació, se signa el contracte del projecte entre
l’empresa adjudicatària (la guanyadora del concurs) i l’organisme executor.
S’hi inclouen els compromisos assumits per l’empresa adjudicatària, les
condicions especificades per l’organisme executor en els plecs de la licitació
i, en general, totes les obligacions i drets de cadascuna de les parts en relació
amb el projecte (d’obra, subministrament de béns o assistència tècnica).

9. Les empreses que no han estat seleccionades reben una notificació conforme
no han guanyat el concurs.

2.4 Procés de participació en una licitació internacional

Per a una empresa que vol participar en una licitació internacional, és molt
important tenir en compte quines són les diferents fases del procés. Es poden
diferenciar quatre fases: prèvia, preparatòria, negociació i contractació i execució.

Fase prèvia a la licitació

Les empreses que tenen previst participar en licitacions internacionals en primer
lloc han d’identificar les oportunitats de negoci que pot haver-hi i realitzar-ne un
seguiment. En l’actualitat, l’ús d’internet facilita aquesta tasca, donat que totes
les licitacions internacionals convocades es publiquen a la xarxa. Les empreses es
poden subscriure per conèixer les darreres licitacions. D’una banda, les licitacions
es publiquen al web dels organismes finançadors i, a més, es poden consultar en
pàgines web que inclouen licitacions de diferents organismes.

El web ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do és la versió en línia del suplement
del Diari Oficial de la Unió Europea dedicat a la contractació pública europea.
TED (Tenders Electronic Daily) proporciona accés gratuït a oportunitats comer-
cials a la Unió Europea, l’espai econòmic europeu i altres països que reben
finançament d’algun dels organismes europeus. A la figura 2.1 podeu veure un
exemple de licitació, en la seva versió reduïda, publicada a TED.

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
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Figura 2.1. Exemple de licitació publicada a TED

Font: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

D’altra banda, al web de Development Business (www.devbusiness.com) s’infor-
ma sobre els projectes i les adquisicions del grup del Banc Mundial, els bancs
regionals de desenvolupament i de Nacions Unides. A la figura 2.2 podeu veure
alguns exemples de licitacions de diferents organismes.

Figura 2.2. Exemple de diferents licitacions publicades a Development Business

Font: http://www.devbusiness.com

DG market (www.dgmarket.com) és una pàgina web de pagament on es poden
consultar licitacions de tots els organismes finançadors en l’àmbit internacional i

http://www.devbusiness.com
https://www.dgmarket.com
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que, pagant un complement, ofereix la possibilitat de rebre assessorament per part
de tècnics experts respecte als projectes en què l’empresa estigui interessada.

Un cop l’empresa ha consultat la informació dels diferents projectes que hi ha en
licitació i creu que podria participar en el procés, ha preparar l’oferta.

Fase preparatòria del projecte

La fase preparatòria del projecte inclou l’obtenció dels plecs de condicions,
l’elaboració del pressupost i la preparació i presentació de l’oferta.

Els plecs de condicions indiquen totes les característiques de la licitació: ins-
truccions, condicions del contracte, termes de referència, llista de béns i serveis
a proveir, el calendari, especificacions tècniques, garanties i impresos per a
formalitzar l’oferta. A Espanya, l’ICEX s’encarrega de vendre els plecs de
condicions. A més, també es poden adquirir en determinades pàgines web
dedicades a licitacions. Un cop es disposa dels plecs de condicions, l’empresa
elabora el pressupost a partir de càlculs de costos que li suposaran els béns, l’obra
o l’assistència tècnica i valorant si participar o no en la licitació.

Si decideix participar en la licitació, l’empresa prepara i presenta l’oferta. En
primer lloc, presenta una expressió d’interès, amb una carta d’interès, una
presentació de l’empresa i material promocional. L’organisme executor presenta
la llista curta d’empreses que poden presentar l’oferta i l’empresa, si ha estat
seleccionada, pot fer-ho. Les ofertes, que s’han de presentar en els impresos
facilitats amb els plecs de licitació, són diferents segons quin sigui el tipus de
projecte: d’assistència tècnica, de subministrament de béns i d’obres.

Les ofertes d’assistència tècnica es presenten en dos sobres, un per a l’oferta
tècnica i un altre per a l’oferta econòmica. L’oferta tècnica inclou la presentació
de l’empresa (gamma de serveis, organització, sistemes de qualitat, especialitats,
indicadors financers, etc.), la metodologia (demostració del coneixement de la
problemàtica plantejada, activitats que es realitzaran i com es relacionen entre si,
pla de treball i cronograma) i l’equip d’experts (incloure el currículum dels experts
i una carta de compromís de cadascun d’ells on es comprometen a treballar al
projecte durant la durada del contracte). D’altra banda, a l’oferta econòmica hi ha
d’aparèixer la retribució dels experts, les dietes dels experts, les despeses generals
de consultoria i el marge de benefici.

Les ofertes en contractes de subministrament de béns han d’incloure una sèrie
de documents com la presentació de l’empresa, capacitat de l’empresa per a
respondre a la licitació, adequació dels béns subministrats, garanties i llista de
preus i termini de lliurament. En la presentació de l’empresa s’hi han d’incloure
documents de constitució de l’empresa i dels accionistes, un certificat d’auditoria
de l’empresa i un certificat de nacionalitat. Per demostrar la capacitat de l’empresa
per a respondre a la licitació, l’empresa ha de lliurar un certificat d’experiència en
fabricació o subministrament, referències que té i volum de vendes, qualificacions
i experiència del personal tècnic i directiu, descripció de la maquinària i els
mitjans que té per a produir i subministrar, i descripció del soci local. Per garantir
l’adequació dels béns subministrats, cal fer-ne una descripció detallada, explicar
les fases de fabricació i proporcionar les llistes dels serveis de manteniment. Els
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contractes de subministrament de béns tenen associats una garantia del 2% del
valor del contracte, per evitar que l’empresa licitant retiri la seva oferta mentre dura
el contracte o que els guanyadors de la licitació no signin el contracte. Finalment,
l’oferta ha d’incloure una llista dels preus i dels terminis de lliurament, incloent-
hi el nom i la descripció dels productes, el país d’origen, el preu unitari segons
l’INCOTERM DDP, el lloc d’acceptació de la mercaderia i el cost dels serveis
annexos.

Les ofertes en contractes d’obres van acompanyades d’una garantia de man-
teniment de l’oferta per a garantir que el guanyador del contracte el signarà;
aquestes garanties suposen el 3% en els contractes de menor quantia, i de l’1%
en grans contractes. En l’oferta a presentar, s’inclourà presentació de l’empresa,
terminis de lliurament de l’obra, maquinària a utilitzar, costos operatius, mètodes
de construcció que es proposen, experiència internacional en projectes semblants,
entre d’altres.

Negociació i contractació

Un cop l’organisme executor ha avaluat les diferents ofertes, en selecciona una
segons els criteris establerts. L’organisme executor verifica que l’empresa adju-
dicatària compleix amb els requisits per executar satisfactòriament el contracte i
s’inicia el procés de contractació.

El contracte se signa entre l’organisme executor i l’empresa adjudicatària i recull
els compromisos assumits a l’oferta. A més, l’empresa adjudicatària ha de
proporcionar la garantia de compliment de les obligacions contractuals, que
suposa un % del cost del contracte en funció de les característiques i la magnitud
del contracte, dels béns que se subministrin o de les característiques de l’obra.

Execució del projecte

En aquesta fase s’ha de portar a terme la correcta execució del projecte segons els
objectius marcats i complint amb els procediments establerts en la licitació i en el
contracte posterior.

2.5 Participació de les empreses espanyoles en projectes
internacionals

El mercat de les licitacions internacionals és un mercat que no deixa de créixer i
que suposa gairebé un 20% del PIB mundial. Per tant, ofereix moltes oportunitats
a les empreses espanyoles. Les empreses espanyoles poden participar individual-
ment en les licitacions finançades per organismes on Espanya és un país soci o
membre, o poden formar part de consorcis empresarials amb empreses d’altres
països, i d’aquesta manera s’amplien les oportunitats de negoci.

Membresies d’Espanya

Espanya és membre de la Comissió Europea, el Banc Mundial, el Banc Asiàtic de
Desenvolupament, el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, el Banc
de Desenvolupament d’Amèrica Llatina, el Banc Africà de Desenvolupament, el Banc
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Interamericà de Desenvolupament, el Banc Europeu d’Inversions, el Fons Monetari
Internacional, Nacions Unides, el Banc Centreamericà d’Integració Econòmica, el Banc
Asiàtic per a la Inversió en Infraestructures i el Banc de Desenvolupament del Consell
d’Europa, entre d’altres.

A Espanya i Catalunya hi ha diferents organismes públics que ofereixen assesso-
rament a l’hora de presentar-se en els concursos internacionals. Entre ells, les
cambres de comerç, ACCIÓ i ICEX.

Les cambres de comerç (per exemple, la Cambra de Comerç de Barcelona)
disposen d’un departament dedicat a la internacionalització de les empreses i
ofereixen serveis com assessorament i informació, formació i seminaris, missions
a les seus de diferents organismes, contactes amb responsables de la gestió dels
projectes de diferents països, ajudes econòmiques i serveis de cerca d’oportunitats
de negoci a l’exterior.

L’Agència Catalana per a la Promoció i la Innovació Empresarial (ACCIÓ)
disposa d’un servei especialitzat en la contractació pública internacional on es
dona informació, formació, assessorament i suport internacional mitjançant la
xarxa de centres de promoció de negocis.

L’Institut de Comerç Exterior (ICEX) té un servei d’oportunitats de negoci,
ven els plecs de condicions dels diferents concursos internacionals existents i
disposa de les oficines comercials a les ciutats on s’ubiquen els organismes
internacionals (Londres, Brussel·les, Washington, Nova York, Tunis, etc.). A més,
proporciona ajudes per a l’elaboració de les propostes, disposa del Pla de suport
en mercats multilaterals (trobades amb representants de les IFMAD) i seminaris
sobre licitacions.

Exemples de licitacions guanyades per empreses espanyoles

L’empresa Indra va resultar guanyadora d’un contracte per a la implantació de radars de
vigilància aèria als aeroports de Ginebra i Zuric (Suïssa) per valor de 6 milions d’euros.

Un consorci de dotze empreses espanyoles i dues de l’Aràbia Saudita va aconseguir
l’adjudicació del projecte de construcció de la línia d’alta velocitat entre Medina i la Meca
(Aràbia Saudita) per valor de 6.736 milions d’euros.

L’empresa Inbobe va guanyar un concurs a Paraguai per a la realització de l’enginyeria,
fabricació i instal·lació de les façanes del complex Blue Tower de la ciutat d’Asunción.

Consulteu el web d’ACCIÓ
per veure programes
especialitzats en la
contractació pública
internacional:
goo.gl/LKj8PW.

http://accio.gencat.cat/cat/internacionalitzacio/comencar-exportar/subcontractacio-licitacions-internacionals/index.jsp
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3. Cobertura dels riscos en les operacions de venda internacional

Les empreses que realitzen exportacions en el marc de la seva operativa comercial
incorren en diferents riscos, de tipus comercial, polític, extraordinari, de transport
i de canvi. Els riscos de tipus comercial, polític i extraordinari poden ser
assegurats per la Companyia Espanyola d’Assegurança de Crèdit a l’Exportació
(CESCE), que assegura els riscos d’assegurança de crèdit a l’exportació per
compte de l’Estat. La CESCE ofereix tota una sèrie de pòlisses amb les quals
beneficiaris, exportadors, entitats financeres o inversors poden cobrir-se. A més,
hi ha companyies privades d’assegurança que també ofereixen assegurances de
crèdit a l’exportació.

3.1 Riscos en les operacions de comerç internacional

Quan una empresa ven en àmbit internacional ha de tenir en compte els diferents
riscos que ha d’afrontar. Aquest risc ve provocat per la incertesa que hi ha
en l’àmbit organitzatiu d’assegurar l’estabilitat dels resultats econòmics fruit de
diferents factors. En el cas del comerç internacional, aquests riscos es veuen
incrementats per la dificultat d’obtenir informació suficient, ràpida i adequada,
tant referent als clients com a la normativa legal i els costums existents al país.
A més, hi ha la incertesa respecte a l’evolució política i econòmica del país de
destinació de la mercaderia i, encara més difícil de preveure, als riscos per factors
extraordinaris. D’altra banda, en les operacions de comerç internacional, s’ha
de tenir en compte l’elevada complexitat respecte del transport així com del risc
derivat de l’evolució dels tipus de canvi.

Es denomina risc empresarial la probabilitat que un esdeveniment o
una circumstància pugui influir negativament en el resultat econòmic de
l’activitat empresarial.

Mentre que el risc comercial, el risc polític o país i el risc extraordinari poden
ser assegurats per compte de l’Estat (segons el Reial decret 1006/2014, de 5 de
desembre, en el seu capítol III), l’assegurança de transport ha de ser realitzada
obligatòriament per una companyia privada i el risc de canvi pot ser assegurat
mitjançant els diferents instruments financers disponibles que ofereixen les entitats
financeres i els mercats financers (opcions, futurs, swaps, etc.)
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El risc comercial és el tipus de risc que es deriva de l’actuació que pot
realitzar el client, és a dir, l’importador. Inclou el risc per resolució unilateral
del contracte, el risc d’insolvència o impagament, el risc de no conformitat
i el risc de frau.

• El risc unilateral de resolució del contracte es dona abans que la mercade-
ria sigui lliurada o es presti el servei, però posteriorment a la signatura del
contracte. En aquest cas, l’importador rebutja acceptar en la seva propietat
la mercaderia o la prestació de servei, resolent el contracte per la seva pròpia
voluntat.

• En el risc d’insolvència o impagament, l’importador no compleix amb la
seva obligació de pagament per la mercaderia rebuda o pels serveis prestats.
Es declara que la mercaderia o el servei han estat impagats quan hi ha una
declaració judicial d’insolvència o no s’executa la sentència judicial que
obliga el deutor (o el garant) a pagar o altres causes que impedeixin cobrar.
A més, també s’inclouen en el terme impagament les pèrdues derivades de
l’execució o retenció de les fiances.

• El risc de no conformitat pot existir si el client manifesta que no està
conforme amb el servei proporcionat o amb la mercaderia lliurada, en
qualitat, termini i forma, i l’exportador incompleix, segons l’importador,
el que havia marcat al contracte.

• El risc de frau prové de la possibilitat de formalitzar un contracte de
comerç internacional amb una empresa jurídica o persona física inexistent
o no involucrada en l’operació. En aquest cas, l’importador incorre en una
situació delictiva.

El risc polític o país té com a origen la incertesa provocada per
les circumstàncies polítiques i econòmiques del país amb el qual es
comercialitza. Inclou el risc sobirà, el risc regulatori i el risc de
transferència.

• El risc sobirà és aquell provinent de les mesures polítiques que prenen
les autoritats d’un país que puguin afectar les operacions comercials i que
provoqui pèrdua econòmica per als exportadors. S’inclouen les guerres
civils o internacionals, les revolucions, les revoltes, el terrorisme i les
alteracions substancials de l’ordre públic o qualsevol esdeveniment de
naturalesa anàloga que tingui lloc en el país de l’importador, a més de
l’incompliment del contracte per part de les entitats públiques quan aquestes
actuen com a importadors.

• El risc regulatori és aquell que prové de la possibilitat que tenen els estats
per portar a terme expropiacions, nacionalitzacions, confiscacions de béns a
les empreses estrangeres i canvis en el marc juridicoeconòmic realitzats tant
al país de destí, com a Espanya, la Unió Europea, organismes internacionals
de què Espanya formi part, i que impossibilitin l’exportació, la recepció del
pagament o la recuperació de la mercaderia.
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• El risc de transferència és aquell que prové de la incertesa perquè un estat
pugui fer front als seus deutes per manca de divises.

El riscos extraordinaris són aquells derivats de circumstàncies o successos
de caire catastròfic que tenen lloc en el país de l’importador i que impedeixin
a l’exportador, el deutor o el garant estranger complir amb les seves
obligacions.

Entre d’altres riscos extraordinaris s’inclouen terratrèmols, inundacions, ciclons,
erupcions volcàniques, sismes submarins, accidents nuclears i d’altres ocasionats
per substàncies químiques, bioquímiques o similars.

3.2 Contracte d’assegurança de crèdit a l’exportació

L’assegurança és un mecanisme de transmissió de riscos entre assegurat i asse-
gurador, segons el qual l’assegurador es compromet a indemnitzar totalment o
parcialment un beneficiari, de les possibles pèrdues que es poden produir, que pot
coincidir amb l’assegurat o no.

L’assegurança de crèdit a l’exportació és un instrument financer que té
com a objectiu proporcionar cobertura a l’exportador o l’entitat financera
davant els riscos comercials, polítics o extraordinaris en operacions de
comerç internacional, i aportar assistència tècnica i suport a l’operativa
comercial, i fomentar les exportacions.

En la seva tasca, l’assegurança de crèdit a l’exportació proporciona seguretat en
el cobrament dels crèdits en el comerç internacional, amb la cobertura dels riscos
d’insolvència, redueix la incidència dels crèdits impagats en els resultats de les
empreses i millora la liquiditat i l’estabilitat de l’empresa.

Les assegurances de crèdit a l’exportació s’estableixen segons un contracte
d’assegurança que rep el nom de pòlissa. En les operacions d’assegurança hi
intervenen com a mínim dues figures: l’assegurat o prenedor de l’assegurança i
l’assegurador. A més, hi pot actuar un tercer, que és el beneficiari.

• L’assegurat o prenedor és la persona física o jurídica que subscriu la pòlissa
d’assegurança amb la companyia asseguradora i a qui li corresponen els
drets i el compliment de les obligacions legals que es derivin tant del
contracte d’assegurança de crèdit a l’exportació com del contracte d’ex-
portació o dels contractes financers, segons si l’assegurat és un exportador
o una entitat financera. Depenent de la pòlissa d’assegurança de crèdit a
l’exportació contractada, l’assegurat pot ser una empresa exportadora o una
entitat financera que intervingui en operacions de l’exportació, sempre que
assumeixi riscos derivats del finançament, de la prestació de garanties, de
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la confirmació de crèdits documentaris o de l’execució de fiances. Tant el
contracte d’exportació com els contractes financers (de garanties, crèdits do-
cumentaris, fiances, etc.) formen part del contracte d’assegurança, segons
si l’assegurat és un exportador o una entitat financera, respectivament. En
cas d’incompliment de les condicions contractuals establertes al contracte
d’exportació o als contractes financers, la pòlissa queda suspesa.

• L’assegurador és una persona jurídica que es dedica a assumir riscos
aliens i sobre la qual recau la responsabilitat de cobrir els riscos que
s’han assegurat amb la pòlissa d’assegurances. Per tant, l’assegurador ha
d’indemnitzar econòmicament per les pèrdues i danys produïts pels riscos
pels quals s’ha realitzat la cobertura. A canvi, l’entitat asseguradora rep el
pagament d’una prima.

• El beneficiari és la persona física o jurídica que rep les indemnitzacions a
què té dret, segons indiqui la pòlissa, en cas que es produeixi un sinistre
o dany. La figura del beneficiari pot coincidir o no amb la figura de
l’assegurat. Per exemple, un exportador pot establir com a beneficiari una
entitat financera per, a canvi, poder obtenir millors condicions financeres.

El contracte d’assegurança de crèdit a l’exportació o pòlissa d’assegurança de
crèdit a l’exportació és el document en què s’estableixen les condicions de
l’assegurança entre assegurat, que pot ser un exportador o una entitat financera,
i assegurador. En els contractes d’assegurança de crèdit es poden assegurar riscos
comercials (risc unilateral del contracte, risc d’insolvència o impagament, risc de
no conformitat i risc de frau), riscos polítics o país (risc sobirà, risc regulatori
i risc de transferència) i riscos extraordinaris. Aquests riscos venen derivats
d’operacions d’exportació de béns i serveis, de crèdits a l’exportació proporcionats
per entitats financeres, de confirmació de crèdits documentaris o de prestació de
fiances concebudes per les entitats financeres i operacions d’inversió a l’estranger.

El tipus de pòlissa a contractar i l’import a cobrir depenen del tipus de risc que
es vol assegurar, el tipus d’operació, els terminis de pagament i el país. La
cobertura de les assegurances de crèdit a l’exportació en cap cas cobreix el 100%
de l’import total de l’operació assegurada, ja que hi ha una part que serà assumida
obligatòriament per l’assegurat.

El contracte d’assegurança entra en vigor quan l’assegurat (exportador o entitat
financera) paga l’import de la prima corresponent. La prima varia en funció
dels riscos assegurats. Les variables que normalment s’utilitzen per fixar-la són:
modalitat de la pòlissa, país de destinació de la mercaderia, riscos coberts, sol-
vència de l’importador i/o avalador, termini d’amortització, mitjans de pagament
i instruments financers utilitzats per al pagament.

Es poden diferenciar dos tipus de pòlisses: obertes i individuals. Mentre que
les pòlisses obertes són aquelles que cobreixen diverses operacions, les pòlisses
individuals només cobreixen una única operació. Si s’exporta esporàdicament, és
aconsellable que l’exportador contracti una pòlissa individual.

Respecte al termini de pagament, es distingeixen les pòlisses a curt termini
i les pòlisses a llarg termini. Mentre que les primeres són aquelles que es
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contracten per a operacions amb un termini de pagament igual o inferior a dos
anys, les pòlisses a mitjà i llarg termini es destinen a operacions amb un termini
de pagament superior a dos anys.

3.3 La Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a
l’Exportació (CESCE)

Anglaterra va ser el país pioner d’establir un sistema de garantia estatal en els
crèdits a l’exportació, amb la creació l’any 1918 de la Trade Indemnity. En els anys
immediatament posteriors (1920-1929), altres països europeus com Alemanya,
Bèlgica, Espanya, França i Holanda van implementar l’assegurança del crèdit a
l’exportació per compte de l’Estat, tot i que de diferents maneres. En alguns països
era un departament dins de l’Administració pública, en d’altres era una companyia
on l’Estat era l’únic accionista o hi tenia una participació majoritària, i inclús hi
havia països on una companyia totalment privada gestionava les assegurances per
compte de l’Estat.

L’assegurança de crèdit a l’exportació va néixer a Espanya segons el Decret
llei, de 4 de juny de 1929, mitjançant el qual es creava la Companyia Espa-
nyola d’Assegurances de Crèdit i Caució. Aquesta companyia i el Consorci de
Compensació d’Assegurances cobrien els riscos comercials i polítics existents
en les operacions d’exportació. L’any 1961, l’Ordre ministerial de 30 de gener
determinava que la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit i Caució tenia
les competències d’assegurar els riscos comercials, mentre que el Consorci de
Compensació d’Assegurances tindria la competència exclusiva de la gestió dels
riscos polítics i extraordinaris.

El 1970, a partir de la Llei 10/1970, es va crear la Companyia Espanyola d’As-
segurances de Crèdit a l’Exportació (CESCE), que assumia de manera exclusiva
l’assegurança per compte de l’Estat dels riscos comercials, polítics i extraordinaris.
Aquesta situació de monopoli respecte a l’assegurança del crèdit a l’exportació es
va mantenir fins al 1984, quan, a partir de la Llei 33/1984, es va permetre que
les asseguradores privades autoritzades a operar en l’assegurança de crèdit o en
l’assegurança de garanties (també anomenada assegurança de caució) i no només
l’assegurança a compte de l’Estat també poguessin oferir assegurances de crèdit
a l’exportació (per exemple, Credito i Caución, Solunion i Coface).

Actualment, la CESCE és una societat anònima de capital majoritàriament públic,
amb participació també de bancs i algunes companyies d’assegurances privades
(l’Estat té un 50,25%, Banc Santander té un 23,88%, BBVA té un 16,3%, altres
bancs tenen un 5,67% i algunes companyies d’assegurança privada tenen un
3,9%).

La CESCE depèn del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat mitjançant
la Secretaria d’Estat de Comerç. Aquesta estableix les normes de funcionament i
coordina les negociacions davant l’OCDE i la Unió Europea.

La Trade Indemnity va ser la
primera companyia
asseguradora del crèdit
oficial a l’exportació. Tot i
ser una empresa privada,
cobria els riscos per compte
d’Anglaterra, mitjançant un
acord de col·laboració.
Actualment, la Trade
Indemnity es troba
integrada en l’asseguradora
Euler Hermes.
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El consens OCDE estableix les directrius en matèria de suport oficial
a l’exportació per tal d’eliminar les distorsions en la competència
internacional.

Respecte de l’assegurança de crèdit a l’exportació, el consens OCDE estableix
que només es poden assegurar aquells riscos polítics de les exportacions amb
període inferior a dos anys que tinguin com a destí els estats de la Unió Europea,
Austràlia, Canadà, Corea del Sud, Islàndia, el Japó, Nova Zelanda, Noruega,
Suïssa i els Estats Units. A més, perquè es pugui realitzar l’assegurança de crèdit
a l’exportació s’ha de complir que l’exportador ha de cobrar per endavant el 15%
del valor dels béns i serveis exportats i que el termini màxim d’amortització sigui
de cinc anys ampliable a vuit anys per als països de categoria I (països rics) i de
deu anys per als països de la categoria II (països no rics).

La CESCE ofereix tota una sèrie de serveis enfocats a la gestió del crèdit comercial
i actua a la vegada com a Agència de Crèdit a l’Exportació, que gestiona les
assegurances de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat. Dins del seu catàleg
de serveis, la CESCE ofereix finançament (mitjançant certificats d’assegurança,
títols de liquiditat, finançament exprés i un fons de suport a empreses), assegu-
rances sense aval de l’Estat (pòlissa Master Oro, pòlissa oberta d’assegurança
de facturatge i forfetatge, i la pòlissa de cobertura individual), assegurances amb
aval de l’Estat (que cobreixen exportadors, inversors i entitats financeres) i caució
(garanties, bestretes i compliment de les obligacions duaneres).

A més, també ofereix eines de gestió del risc (risk management) mitjançant les
quals es fa el control i el seguiment del risc dels clients actuals i potencials que
té l’exportador, així com l’anàlisi de risc país de la majoria de països del món,
tant amb un mapa (consultable a www.cesce.es/riesgo-pais) com a través de la
plataforma utilitzada per les empreses assegurades, anomenada CESNET.

3.3.1 Pòlisses de crèdit a l’exportació sense aval de l’Estat

No totes les pòlisses que ofereix la CESCE per cobrir el crèdit a l’exportació
disposen de l’aval de l’Estat, sinó que la CESCE els cobreix per compte propi
amb els seus recursos. Aquestes són la pòlissa CESCE Master Oro, la pòlissa
oberta d’assegurança de facturatge i forfetatge i la pòlissa de cobertura individual.

La pòlissa CESCE Master Oro és una pòlissa que assegura els riscos del comerç
exterior (polítics, comercials i extraordinaris), i que també assessora l’exportador
en tot el cicle comercial donant-li informació per a la presa de decisions. Per fer-
ho, la CESCE ajuda l’exportador en la cerca de clients solvents tant en mercats
nacionals com internacionals, analitza la cobertura de les factures de l’exportador
i verifica el lliurament de la mercaderia i l’acceptació del deute per part del
comprador. Hi ha dos tipus de pòlissa: les pay per cover, en les quals només
es cobreixen determinats clients, i les full cover, que asseguren la totalitat de la
cartera de clients.

http://www.cesce.es/riesgo-pais
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La pòlissa oberta d’assegurança de facturatge i forfetatge té l’objectiu d’asse-
gurar una entitat financera, les possibles pèrdues com a conseqüència de l’impaga-
ment total o parcial dels crèdits que ha adquirit, sense recurs, dels subministradors,
generats com a conseqüència d’una operació de compravenda de béns i serveis.
S’assegura el risc comercial, polític i extraordinari.

Amb la pòlissa de cobertura individual, de crèdit subministrador, s’asseguren
exportacions puntuals que per les característiques de l’exportador i/o de l’operació
no poden ser cobertes amb els productes CESCE Master Oro (full cover o pay
per cover) ni amb les pòlisses que tenen l’aval de l’Estat. Per a un termini de
pagament inferior a dos anys es cobreixen els riscos comercials i polítics, mentre
que per a terminis de pagament d’entre dos i tres anys només es cobreixen els riscos
comercials. Aquesta pòlissa permet contractar la cobertura de risc de crèdit (en cas
d’impagament, la CESCE paga una indemnització a l’exportador (assegurat) o al
beneficiari de la pòlissa, segons s’hagi establert) i, si és d’interès de l’exportador,
també la cobertura de resolució de contracte.

3.3.2 Pòlisses de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat

Les pòlisses de crèdit a l’exportació per compte de l’Estat que proporciona la
CESCE poden ser a curt o llarg termini, obertes o individuals, per a exportadors
de béns i serveis, inversors i entitats financeres.

Cadascuna de les pòlisses disponibles té unes característiques pròpies quant a
riscos que cobreix, procediment de sol·licitud de cobertura i tramitació de sinistres
i possibles indemnitzacions.

Pòlisses per a exportacions a curt termini

Es consideren a curt termini aquelles pòlisses amb un termini de pagament
inferior a dos anys. La CESCE ofereix la pòlissa individual de crèdit subminis-
trador, la pòlissa individual de crèdits documentaris i la pòlissa oberta de crèdits
documentaris.

Pòlissa individual de crèdit subministrador

La pòlissa individual de crèdit subministrador assegura l’exportador per a ope-
racions puntuals que tenen un termini de pagament inferior a dos anys i permet
cobrir els riscos comercials, polítics i extraordinaris.

Amb la pòlissa individual de crèdit subministrador es pot cobrir tant el
risc d’impagament del crèdit per part de deutor com la resolució unilateral i
injustificada del contracte, així com les causes polítiques. La cobertura dels
riscos és del 99%.

L’exportador negocia un contracte d’exportació amb el seu client i li concedeix
un ajornament del pagament. A continuació, l’exportador sol·licita a la CESCE la
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Als annexos podeu trobar
la direcció web de la

CESCE on es recullen els
formularis de les diferents

pòlisses. En el cas de la
pòlissa individual de crèdit

subministrador és el
següent document:
goo.gl/9xBwWa.

cobertura dels riscos per part de l’importador (que és el deutor de l’operació). Un
cop s’han realitzat tant el contracte d’exportació com la pòlissa d’assegurances,
l’exportador executa el contracte d’exportació (és a dir, envia la mercaderia a
l’importador). Si l’exportador ha contractat la cobertura del risc de resolució de
contracte i l’importador impossibilita que el contracte es porti a terme, és a dir, no
accepta rebre la mercaderia, la CESCE indemnitza l’exportador (l’assegurat) o el
beneficiari que s’hagi indicat per la pèrdua derivada de la resolució del contracte.
Si l’exportador ha contractat la cobertura del risc de crèdit i l’importador ha rebut
la mercaderia, en cas que l’importador no pagui segons s’hagi establert en el
contracte de compravenda internacional, quant als terminis i condicions acordades,
la CESCE indemnitza l’exportador o el beneficiari per les pèrdues derivades de
l’impagament de l’import ajornat.

Per realitzar aquesta pòlissa, l’exportador pot contactar amb la CESCE abans de
realitzar el contracte de compravenda, per tal de poder conèixer quines possibilitats
de cobertura hi ha i quina prima ha de pagar per realitzar la cobertura.

Un cop l’exportador ja coneix quins riscos pot cobrir, l’exportador sol·licita la
cobertura sota la pòlissa de crèdit subministrador, mitjançant un formulari en línia
(dins de CESNET, que és la plataforma que té la CESCE per a assegurats) on ha de
donar tota la informació de l’exportació. En cas que sigui una operació puntual,
i si no es tenen les claus d’usuari de CESNET, també es pot enviar per correu
electrònic el document descarregable que hi ha al web de la CESCE per a aquesta
pòlissa.

Un cop la CESCE ha rebut la sol·licitud de cobertura, l’estudia i accepta o no la
cobertura. Si accepta la cobertura de l’operació segons els termes plantejats, la
CESCE emet una oferta vinculant en la qual es compromet a cobrir l’operació
segons els termes aprovats. Aquesta oferta vinculant té una vigència per a un
període determinat. Si la CESCE rebutja la cobertura, ho comunica a l’exportador
per escrit.

A continuació l’exportador rep la pòlissa i la torna signada a la CESCE. Després
la CESCE cobra la prima en la forma i el termini establerts.

En cas de sinistre, és a dir, que tingui lloc un dels riscos assegurats, l’assegurat
ha de notificar el fet a la CESCE en un termini màxim de seixanta dies. Si el
fet ha estat que l’importador no ha retirat la mercaderia, s’ha de notificar a la
CESCE dins dels trenta dies posteriors a la data d’arribada de la mercaderia al lloc
de destí. Amb la comunicació del fet, l’assegurat ha d’acompanyar un extracte
del seu compte amb el deutor, així com un estat de comptes i preus de cost.
Amb l’antelació suficient perquè la CESCE faci les comprovacions oportunes,
l’assegurat ha de presentar qualsevol altra documentació (documents originals i
còpies, i traduccions jurades dels documents redactats en llengua estrangera).

Pòlissa individual de crèdits documentaris

La pòlissa individual de crèdits documentaris permet a l’entitat financera
assegurar-se contra els riscos polítics i extraordinaris per a operacions puntuals
(es realitza una pòlissa per a cada operació que es vol assegurar) que tenen un

http://accio.gencat.cat/cat/internacionalitzacio/comencar-exportar/subcontractacio-licitacions-internacionals/index.jsp
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termini de pagament inferior a dos anys, respecte a la confirmació d’un crèdit
documentari emès per una entitat estrangera.

El crèdit documentari de l’operació ha de ser utilitzat per instrumentalitzar el
pagament d’una exportació espanyola. La cobertura sempre es realitza en la divisa
del crèdit documentari. Només en cas que el deutor, és a dir, l’emissor del crèdit
documentari, sigui una entitat pública es cobreix també el risc comercial, és a dir,
el risc d’impagament per part del deutor. Amb aquesta pòlissa es cobreixen els
riscos polítics i extraordinaris en un 99%, i si el deutor és una entitat pública els
riscos comercials, en el mateix percentatge.

L’exportador realitza un contracte de compravenda internacional amb un impor-
tador. A continuació l’importador sol·licita en una entitat financera del seu
país l’obertura d’un crèdit documentari per efectuar el pagament de l’operació.
L’entitat financera emet la carta del crèdit documentari i sol·licita a una entitat
financera a Espanya que afegeixi la seva confirmació. L’entitat financera a
Espanya, que actua com a confirmadora, pot dirigir-se a la CESCE per conèixer
les possibilitats de cobertura i el preu de l’assegurança. Si decideix portar a terme
la cobertura sota la modalitat de pòlissa individual de crèdits documentaris, ho ha
de sol·licitar omplint un formulari i enviant-lo per correu electrònic.

Després d’estudiar la sol·licitud de cobertura, i amb la posterior acceptació (en
cas de no ser acceptada es comunica per escrit), la CESCE emet la pòlissa
d’assegurança, que entra en vigor un cop està signada i l’entitat financera con-
firmadora ha pagat la prima corresponent, en la forma i els terminis establerts.
Seguidament, l’entitat financera afegeix la seva confirmació al crèdit documentari
sota la cobertura de l’assegurança.

L’exportador expedeix la mercaderia i remet a l’entitat confirmadora els docu-
ments d’expedició. Aquesta documentació és enviada al banc emissor, que és el
deutor de l’operació, perquè l’accepti. L’entitat confirmadora paga a l’exportador i
l’emissor reemborsa al confirmador les quantitats pagades. En cas que no s’efectuï
el reemborsament, la CESCE indemnitza l’entitat financera confirmadora segons
les condicions establertes a la pòlissa.

L’assegurat, és a dir, l’entitat financera confirmadora, tan aviat com rep la
notificació de l’impagament del crèdit ha de demanar immediatament el pagament
per part del deutor i adoptar les mesures que siguin necessàries per impedir que els
seus drets surtin perjudicats. L’assegurat ha d’informar a l’assegurador (CESCE)
de la manca de reemborsament total o parcial del crèdit tan aviat com ho sàpiga
i, com a màxim, dins d’un termini de vint dies del venciment, acompanyant còpia
del crèdit documentari i de la documentació contractual que instrumenti el dret
al crèdit. A més, l’assegurat ha de remetre còpia del requeriment que ha fet al
deutor per al reemborsament del crèdit, així com tota documentació que justifiqui
el seu dret a rebre la indemnització, amb prou antelació perquè l’assegurador pugui
realitzar les comprovacions oportunes.
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Pòlissa oberta de crèdits documentaris

La pòlissa oberta de crèdits documentaris assegura les entitats financeres
de manera global dels riscos inherents a la confirmació de tots els crèdits
documentaris emesos per les entitats estrangeres incloses a la pòlissa, i amb
un termini de pagament inferior a 24 mesos.

L’import màxim cobert és el de la pòlissa oberta, encara que l’assegurat pot
aplicar-la en tot moment a qualsevol dels emissors (és a dir, les entitats financeres
estrangeres) inclosos a la pòlissa. La pòlissa oberta de crèdits documentaris
assegura, de forma general, els riscos polítics i extraordinaris, i només en el cas
que el deutor sigui una entitat pública també cobreix riscos comercials. En tots
els casos, es cobreix el 99%.

La cobertura es realitza en euros, i es pot elegir entre dos tipus de canvi (en el cas
que el crèdit documentari sobre els qual es realitza la pòlissa no sigui en euros): el
del dia de pagament al beneficiari o el del cinquè dia de la data de reemborsament.

Quan una entitat financera confirmadora (a Espanya) té previst confirmar de
manera sistemàtica i recurrent un nombre significatiu de crèdits documentaris
emesos per entitats financeres d’un país, per cobrir els possibles riscos pot dirigir-
se a la CESCE per conèixer les condicions de cobertura i la prima que ha de pagar
per a cobrir-los. Si li resulta interessant, l’entitat financera fa la sol·licitud de
cobertura (emplenant un formulari i enviant-lo per correu electrònic), indicant
que es tracta d’una pòlissa oberta, i fixa un import màxim global de cobertura.
La CESCE estudia la sol·licitud i, si l’accepta, emet una pòlissa vinculant amb
els termes aprovats. En cas que no sigui acceptada, es comunica per escrit. Un
cop l’entitat financera ha rebut la pòlissa, l’entitat confirmadora la retorna signada.
D’acord amb l’import global sol·licitat de cobertura i de la capacitat creditícia (és
a dir, per retornar els crèdits) dels emissors (les entitats financeres estrangeres) que
ha inclòs, es calcula una prima provisional (que es regularitza mensualment segons
els crèdits que vagi notificant l’assegurat) i l’assegurat n’ha de pagar un 20%
per tal que l’assegurança entri en vigor. A partir d’aquest pagament, l’assegurat
(entitat financera confirmadora) pot començar a comunicar altes de crèdit i els seus
corresponents venciments.

Un cop la pòlissa oberta ha entrat en vigor, el funcionament és igual que el de la
pòlissa individual de crèdits documentaris. Un exportador formalitza un contracte
de compravenda amb un importador, que obre un crèdit documentari (en una
entitat financera del seu país) per instrumentar l’operació. L’entitat financera
estrangera emet el crèdit documentari i sol·licita a una entitat financera a Espanya
que afegeixi la seva confirmació. L’entitat financera a Espanya, que actua com a
confirmadora, sol·licita a la CESCE, si no la té oberta prèviament, l’obertura d’una
pòlissa oberta de crèdits documentaris. Posteriorment, l’entitat confirmadora
afegeix la confirmació al crèdit documentari sota la cobertura de l’assegurança. A
continuació, l’exportador expedeix la mercaderia i remet a l’entitat confirmadora
la documentació conforme s’ha realitzat l’expedició. Aquesta documentació la
remet l’entitat confirmadora a l’entitat emissora perquè l’accepti. L’entitat con-
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firmadora paga a l’exportador i l’emissor reemborsa al confirmador les quantitats
pagades. En cas que no s’efectuï el reemborsament, la pòlissa contractada a la
CESCE ho cobreix.

Si es dona la situació d’impagament, l’assegurat ha d’informar l’assegurador
de la manca de reemborsament total o parcial de crèdit tan bon punt en tingui
coneixement, o, com a màxim, dins del termini de vint dies del venciment,
acompanyant una còpia del crèdit documentari i de qualsevol documentació
contractual que instrumenti el dret al crèdit. També ha de remetre còpia del
requeriment que ha de fer al deutor per al reemborsament del crèdit, així com
qualsevol altra documentació que justifiqui el seu dret a la indemnització, amb
una antelació suficient per tal que l’assegurador pugui efectuar les comprovacions
que consideri oportunes.

Quan es dona l’impagament de qualsevol crèdit documentari, l’assegurat ja no
pot confirmar o utilitzar els crèdits documentaris amb aquest deutor sense el
consentiment previ per escrit de l’assegurador.

Pòlisses per a exportacions a mitjà i llarg termini

Les pòlisses a mitjà i llarg termini són les pòlisses amb un termini de pagament
superior a dos anys. Dins d’aquesta modalitat, la CESCE ofereix la pòlissa de
crèdit comprador, la pòlissa de crèdit subministrador, la pòlissa d’assegurança
d’obres i treballs a l’exterior, la pòlissa d’assegurança a exportadors per a riscos
d’execució de fiances, la pòlissa de garanties bancàries, la pòlissa d’execució
d’avals, la pòlissa d’assegurança d’operacions project finance, la pòlissa d’asse-
gurances d’inversions a l’exterior per a finançadors i la pòlissa d’inversions a
l’exterior per a inversors.

Pòlissa de crèdit comprador

La pòlissa de crèdit comprador garanteix a l’entitat financera el
reemborsament, en cas d’impagament a causa de riscos comercials, polítics
i extraordinaris, fins a un 99% del crèdit atorgat a un comprador estranger
per l’adquisició de béns i serveis espanyols.

En el moment en què un exportador espanyol troba un possible client estranger,
pot dirigir-se a la CESCE per iniciar els tràmits de l’assegurança. No és necessari
tenir el contracte de compravenda realitzat o signat ni tenir designada una entitat
financera. Un cop l’exportador ha elegit l’entitat financera, aquesta es pot dirigir a
la CESCE per sol·licitar formalment la cobertura mitjançant una pòlissa de crèdit
comprador. Per fer la consulta de les condicions de la cobertura que proporciona la
CESCE, l’exportador pot fer-ho dins de l’aplicatiu CESNET o, si no està registrat,
pot enviar el formulari de sol·licitud per correu electrònic a la CESCE.

Per contractar aquesta pòlissa es requereix que l’exportador empleni el qüestionari
mediambiental. La CESCE rep la consulta que li ha fet l’exportador sobre la
pòlissa, i li respon. Si l’exportador accepta l’operació, la CESCE emet una oferta
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vinculant, amb una vigència determinada, i amb la qual es compromet a cobrir
l’operació en els termes aprovats. Si no s’aprova l’operació, la CESCE comunica
a l’exportador la seva decisió per escrit.

Un cop l’exportador té l’oferta vinculant, la remet a l’entitat financera que
concedeix el crèdit comprador al client per finançar l’operació. L’entitat financera
sol·licita la cobertura i envia la documentació a la CESCE. Juntament amb aquesta
sol·licitud ha d’enviar signada l’oferta vinculant que l’ha fet arribar l’exportador
com a senyal que accepta les condicions indicades. També és necessari que
l’entitat financera remeti una còpia del contracte comercial o la factura proforma,
i del conveni de crèdit o crèdit documentari, a més de la declaració de l’exportador
que compleix amb el conveni anticorrupció de l’OCDE.

En cas que la sol·licitud realitzada prèviament sigui acompanyada de l’oferta
de condicions, la CESCE envia la pòlissa a l’entitat financera, mentre que si la
sol·licitud no va acompanyada de l’oferta vinculant, la CESCE procedeix a estudiar
la sol·licitud i, en cas que s’accepti, emet una oferta vinculant amb una vigència
determinada. Si no s’aprova, ho comunica per escrit a l’entitat financera.

Posteriorment, quan ja la CESCE ha enviat la pòlissa a l’entitat financera, l’ex-
portador ha de signar un compromís de reemborsament, que és un requisit im-
prescindible per perfeccionar el contracte d’assegurança. Mitjançant la signatura
d’aquest compromís, l’exportador es compromet a restituir a la CESCE qualsevol
indemnització efectuada, en cas que el sinistre sigui imputable a un incompliment
per la seva part. Un cop signat el compromís de reemborsament, l’entitat financera
ja pot signar la pòlissa i enviar-la a la CESCE. Un cop enviada, l’entitat financera
pagarà la prima, la CESCE formalitza la pòlissa i n’envia un exemplar a l’entitat
financera.

Amb la pòlissa ja signada i formalitzada, l’exportador envia la mercaderia, com-
plint així amb les seves obligacions contractuals. L’entitat financera formalitza
els pagaments a compte de l’importador a l’exportador, i així neix el deute de
l’importador cap a l’entitat financera. L’importador paga a l’entitat financera
segons les condicions del crèdit que li ha proporcionat, d’acord amb les condicions
i els terminis acordats.

En cas d’impagament per part de l’importador com a resultat dels riscos contem-
plats en la pòlissa d’assegurances, la CESCE indemnitza l’entitat financera que ha
contractat la pòlissa segons les condicions que s’han establert.

En les pòlisses de crèdit comprador hi poden intervenir dues figures en determinats
casos: el garant i l’ICO. El garant garanteix el pagament del deute de l’importador
a l’entitat financera assegurada i normalment es fa ús d’aquesta figura per tenir més
seguretat de cobrament en cas que els riscos d’impagament siguin elevats. D’altra
banda, l’ICO pot actuar en molts casos donat que gran part dels crèdits compradors
s’efectuen mitjançant la modalitat del conveni CARI per a crèdits a l’exportació a
llarg termini, les condicions dels quals es basen en el consens de l’OCDE (tipus
d’interès fix i llarg termini d’amortització, entre d’altres).

En cas de sinistre, l’assegurat ha de notificar a l’assegurador que hi ha hagut
impagament de qualsevol venciment del crèdit i/o dels interessos en els deu dies
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següents a la data en què va tenir-ne coneixement, acompanyat d’un extracte
del compte que té el deutor. Amb l’antelació suficient perquè l’assegurador
pugui efectuar les comprovacions oportunes, l’assegurat presenta qualsevol altra
documentació que justifiqui el seu possible dret a la indemnització. L’assegurador
pot exigir la presentació dels documents originals per comprovar la validesa de les
còpies remeses. L’assegurat pren les mesures que consideri oportunes per impedir
que el títol canviari de què disposa contra el deutor i, en el seu cas, contra el garant
el perjudiqui. Si el pagament del crèdit i/o dels interessos s’ha instrumentalitzat
per mitjà de títols canviaris de qualsevol tipus, l’assegurat ha de protestar-los en
termini i forma quan així ho exigeixi l’assegurador.

Un cop conegut l’impagament de qualsevol venciment del crèdit, l’assegurat
requereix immediatament al deutor o al garant que compleixi les seves obligacions,
i ha de demanar l’autorització de l’assegurador per a qualsevol gestió judicial o
extrajudicial que estimi convenient realitzar. L’assegurador pot realitzar per si
mateix aquestes gestions donant les instruccions oportunes a l’assegurat. L’asse-
gurat s’obliga a atorgar els poders oportuns en favor de l’assegurador i a transferir
per endós o en la forma procedent legalment i amb efectes davant de tercers dels
documents que instrumentalitzin el seu dret al cobrament.

Pòlissa individual de crèdit subministrador

La pòlissa individual de crèdit subministrador permet assegurar
exportacions puntuals que tenen un termini de pagament igual o superior a
24 mesos, cobrint els riscos d’impagament per part del deutor com a causa
de resolució de contracte i els riscos de crèdit.

L’exportador, que actua com a assegurat, pot sol·licitar a la CESCE cobertura
dels riscos sota la pòlissa de crèdit subministrador, sense haver de tenir signat
el contracte de compravenda. Per sol·licitar la cobertura, ho pot fer mitjançant la
plataforma CESNET si està registrat o emplenant un formulari i enviant-lo correu.
Com que és una pòlissa amb un termini de crèdit igual o superior a 24 mesos,
l’exportador ha d’emplenar un qüestionari mediambiental.

La CESCE rep i estudia la sol·licitud que ha realitzat l’exportador. Si la CESCE
accepta la cobertura proposada per l’operació, emet una oferta vinculant segons la
qual es compromet a cobrir l’operació segons els termes aprovats. Aquesta oferta
està vigent durant un període determinat. En cas que la sol·licitud sigui refusada,
la CESCE ho comunica a l’exportador per escrit.

Posteriorment, l’exportador rep l’oferta vinculant amb les condicions que s’es-
tableixen i, paral·lelament, ha realitzat el contracte de compravenda internacional
amb el seu importador al qual li concedeix un ajornament en el pagament. L’oferta
vinculant es retorna signada com a senyal d’acceptació, acompanyada d’una còpia
del contracte comercial o de la factura proforma, així com d’una declaració de
compliment del conveni anticorrupció de l’OCDE.

Un cop la CESCE rep l’oferta vinculant signada, envia la pòlissa a l’exportador,
que la retorna signada. Seguidament, l’exportador efectua el pagament de la prima
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corresponent a la pòlissa de crèdit subministrador dins del termini establert. Quan
la CESCE cobra la prima que ha pagat l’exportador queda formalitzada la pòlissa.
Un exemplar de la pòlissa és enviat a l’exportador, juntament amb el rebut de la
prima.

Un cop s’ha formalitzat el contracte de compravenda i la pòlissa d’assegurança de
crèdit subministrador, l’exportador envia la mercaderia al seu client.

Si s’ha cobert el risc de resolució de contracte, en cas que l’importador no rebi la
mercaderia per pròpia iniciativa i el contracte quedi interromput, impossibilitant
així el naixement del risc de crèdit que s’ha contemplat en la pòlissa, la CESCE
indemnitza l’exportador en els termes que s’han establert a la pòlissa, per la pèrdua
neta definitiva derivada de la resolució del contracte.

Quan l’importador rep la mercaderia, és a dir, l’exportador satisfà les seves obliga-
cions contractuals, neix el deute de l’importador amb l’exportador. L’importador
fa el pagament que té ajornat a l’exportador, segons els terminis i les condicions
acordades. En cas d’impagament per part de l’importador, com a resultat dels
riscos contemplats a la pòlissa, la CESCE indemnitza l’exportador segons els
terminis establerts i per les pèrdues derivades de l’impagament del pagament
ajornat.

En la pòlissa de crèdit subministrador poden actuar un beneficiari i un garant. El
beneficiari és una entitat financera que té el dret a cobrar les indemnitzacions
derivades de l’assegurança (a vegades els exportadors fan aquest nomenament
per obtenir un millor finançament). D’altra banda, el garant és qui garanteix el
pagament del deute de l’importador (se sol exigir per a operacions amb un risc
elevat).

En cas de sinistre (és a dir, impagament o no retirada de la mercaderia), l’assegurat
ha de notificar a l’assegurador el fet en un termini màxim de 60 dies a partir de
la data que hagi tingut lloc el fet. En cas que hagi estat per la no retirada de la
mercaderia per part de l’importador, la notificació a l’assegurat s’ha de fer en els
trenta dies posteriors a la data d’arribada de la mercaderia al destí acordat.

Amb la comunicació del fet, l’assegurat ha d’acompanyar l’estat de comptes,
preus de cost o extracte del seu compte amb el deutor i, si és el cas, una relació
d’altres crèdits del mateix deutor amb l’assegurat i que no es trobin coberts amb
la pòlissa. A més, l’assegurat ha de presentar qualsevol altra documentació que
justifiqui el seu dret a la indemnització. L’assegurador pot exigir la presentació
dels documents originals així com una traducció jurada en cas que els documents
estiguin redactats en llengua estrangera.

Pòlissa d’assegurança d’obres i treballs a l’exterior

La pòlissa d’assegurança d’obres i treballs a l’exterior està destinada a
empreses prestatàries de serveis que realitzen operacions consistents en
la prestació de serveis (obres de construcció o treballs, muntatges, etc.) a
l’estranger.
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Aquesta assegurança cobreix els contractistes espanyols per la pèrdua neta defi-
nitiva que experimenten com a conseqüència del risc d’obra, que inclou el risc
de resolució de contracte, la negativa a certificar, l’impagament de certificacions
i l’impagament del crèdit amb pagament a termini, el risc de confiscació o no
repatriació de la maquinària i el risc de manca de transferència a Espanya del fons
de maniobra. Els riscos comercials, polítics i extraordinaris es cobreixen en un
99%.

A partir del moment en què una empresa identifica la possibilitat de realitzar un
contracte d’obres a l’estranger, pot dirigir-se a la CESCE per conèixer quines són
les possibles opcions de cobertura, sense necessitat d’esperar que el contracte
estigui signat.

Per sol·licitar la cobertura sota la modalitat de pòlissa d’obres i treballs a l’exterior,
l’empresa espanyola pot emplenar i enviar per correu electrònic el formulari de
sol·licitud, juntament amb un qüestionari mediambiental (Ecocheck) que s’ha de
sol·licitar al Departament de Medi Ambient de la CESCE. Amb aquest qüestionari,
la CESCE valora l’impacte mediambiental de les operacions que assegura per
compte de l’Estat.

Després d’estudiar la sol·licitud, la CESCE pot acceptar-la i emetre una oferta
vinculant on es compromet a cobrir l’operació en els termes aprovats i per un
període determinat, o rebutjar-la i comunicar per escrit aquesta decisió a l’empresa
exportadora del servei.

Paral·lelament, l’empresa exportadora del servei (empresa constructora o mun-
tadora espanyola), negocia i signa (si es tanca la negociació) un contracte de
realització d’una obra o muntatge amb el seu client estranger. En cas que
la CESCE accepti l’operació, l’empresa exportadora del servei signa l’oferta
vinculant en senyal d’acceptació i envia la documentació, és a dir, una còpia
del contracte d’obra o muntatge signat i la declaració de compliment del conveni
anticorrupció de la OCDE.

Un cop la CESCE ha rebut l’oferta vinculant signada acompanyada de la docu-
mentació exigida, envia la pòlissa a l’empresa constructora o muntadora espanyola,
procedeix a enviar la pòlissa d’assegurança d’obres i treballs a l’exterior. Ho signa
l’empresa constructora o muntadora espanyola i es retorna a la CESCE, juntament
amb el justificant de l’abonament de la prima. La CESCE formalitza la pòlissa i
n’envia un exemplar al constructor espanyol, juntament amb el rebut de la prima.

Un cop s’han formalitzat el contracte d’obra o muntatge i la pòlissa d’assegurança
d’obres i treballs a l’exterior, l’empresa exportadora del servei envia al país
del client el seu parc de maquinària, incloent-hi el personal, la maquinària,
les instal·lacions i el fons de maniobra necessaris per a la realització de l’obra
contractada. A partir que el material arriba a l’estranger, l’empresa espanyola,
que és l’assegurada per la pòlissa, comença a executar el contracte d’obra o de
muntatge.

Si l’execució del contracte queda interrompuda o impossibilitada com a resultat
dels riscos contemplats a la pòlissa d’assegurança, la CESCE indemnitza l’empre-
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sa espanyola contractada per portar a terme l’obra o el muntatge, segons els termes
establerts a la pòlissa, per la pèrdua neta definitiva derivada de la paralització dels
treballs.

D’altra banda, respecte del pagament ajornat que ha de realitzar el client estranger,
a mesura que l’assegurat compleix les seves obligacions contractuals neix el deute
del contractant estranger respecte a aquest. El contractant estranger realitza el
pagament de l’import ajornat a l’empresa espanyola segons es vagin presentant
les certificacions de l’obra o el muntatge.

En cas d’impagament per part del contractant estranger com a resultat dels riscos
que s’han establert a la pòlissa d’assegurances, la CESCE indemnitza l’assegurat
per les pèrdues derivades de l’impagament de les certificacions d’obra o muntatges
presentades i acceptades o derivades de la negativa del contractant estranger a
certificar l’obra efectivament realitzada.

Quan l’obra o el muntatge finalitza, l’empresa espanyola repatria el parc de maqui-
nària utilitzat en l’execució dels treballs, així com el fons de maniobra. En cas que
la transferència del fons de maniobra quedi interrompuda o impossibilitada com a
resultat dels riscos contemplats en la pòlissa d’assegurança, la CESCE indemnitza
l’empresa espanyola per les pèrdues registrades. A més, si la repatriació del parc
de maquinària queda interrompuda o impossibilitada com a resultat dels riscos
contemplats en la pòlissa, la CESCE indemnitza l’empresa espanyola per la pèrdua
total o parcial dels equips, estocs i instal·lacions auxiliars que l’assegurat hagi
utilitzat per executar l’obra o el muntatge.

L’empresa assegurada pot establir com a beneficiari de l’assegurança una entitat
financera, que cobra les indemnitzacions en cas de produir-se un sinistre.

En cas de sinistre, l’assegurat, és a dir, l’empresa de serveis, ha d’informar
l’assegurador, la CESCE, quan tingui lloc algun dels riscos inclosos dins de la
cobertura contractada, en els vint dies següents a la data en què va tenir lloc el fet.
Paral·lelament, l’assegurat ha d’adoptar les mesures oportunes per impedir que els
seus drets surtin perjudicats a partir del fet que s’ha produït, fent un requeriment
al client pels serveis no prestats. L’assegurat ha de presentar la documentació que
justifiqui el seu dret a indemnització dins d’un període de trenta dies a partir de la
data en què l’assegurador la requereix.

Pòlissa d’assegurances a exportadors per a risc d’execució de fiances

La pòlissa d’assegurances a exportadors per a risc d’execució de fiances
està destinada a les operacions en què l’exportador ha de prestar alguna
fiança, derivada d’un contracte d’exportació, davant d’un comprador
estranger o de les autoritats del país de destí.

Aquesta pòlissa assegura l’exportador davant de riscos d’execució indeguda de les
fiances per part del contractant estranger. Mitjançant aquesta pòlissa, s’asseguren
en un 99% els riscos comercials, polítics i extraordinaris.

L’origen de la cobertura del risc associat a l’execució de fiances s’inicia quan, al
negociar un exportador un contracte d’exportació amb un client estranger, aquest
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li exigeix l’emissió d’una fiança (de devolució de bestretes, de compliment, de
funcionament, etc.) al seu favor.

El procés de cobertura s’inicia quan l’exportador fa una sol·licitud de cobertura
a la CESCE (mitjançant l’enviament d’un formulari per correu electrònic) sota
la pòlissa d’assegurances a exportadors per a risc d’execució de fiances. La
CESCE estudiarà la sol·licitud i pot acceptar-la o no. En cas d’acceptar-la,
emet una oferta vinculant vigent per un període determinat i amb la qual es
compromet a cobrir l’operació; en cas de rebutjar-la, ho comunica a l’exportador
per escrit. A continuació, l’exportador signa l’oferta vinculant i envia una còpia
del contracte comercial així com una declaració signada del compliment del
conveni anticorrupció de l’OCDE.

Després d’haver rebut l’oferta vinculant signada per l’exportador, la CESCE envia
la pòlissa d’assegurança a l’exportador, que la retorna signada juntament amb el
justificant de pagament de la prima. Un cop la CESCE rep la documentació, signa
la pòlissa i remet un exemplar juntament amb un rebut conforme s’ha rebut el
pagament de la prima.

Paral·lelament a la gestió de la pòlissa, l’exportador ordena a la seva entitat
financera que emeti les fiances que ha sol·licitat el client. Aquestes fiances també
poden ser emeses per un banc fiador estranger, que alhora les emet a favor de
l’importador.

Una vegada ja s’han formalitzat el contracte d’exportació, les fiances i la pòlissa
d’assegurances a exportadors per risc d’execució de fiances, l’exportador comença
a executar el contracte d’exportació.

Si es dona el cas que l’importador executa indegudament alguna de les fiances
assegurades (i l’exportador ha complert amb les seves obligacions contractuals) o
si l’execució de les fiances es correspon a algun dels riscos contemplats a la pòlissa,
l’exportador assegurat és indemnitzat per la CESCE en els terminis establerts en
la pòlissa i a partir de l’import de la pòlissa assegurada.

En cas de sinistre, l’assegurat ha d’informar l’assegurador del requeriment d’exe-
cució de les fiances en els dos dies hàbils següents a la data en què va tenir conei-
xement d’aquesta circumstància, acompanyant còpia, si n’hi ha, de la comunicació
del beneficiari de les fiances o intermediari per la qual es requereix el pagament
al fiador. A més, l’assegurat ha de presentar qualsevol altra documentació que
justifiqui el seu dret a la indemnització amb prou antelació perquè l’assegurador
pugui portar a terme les comprovacions que consideri oportunes. L’assegurat, tan
bon punt té coneixement de l’execució de les fiances, ha de prendre les mesures
oportunes per tal que els seus drets no es vegin perjudicats. L’assegurat no pot
pactar convenis amb el beneficiari de les fiances en relació amb el crèdit ni iniciar
cap procediment sense autorització prèvia de l’assegurador. L’exportador pot
haver designat com a beneficiari de la indemnització una entitat financera.
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Pòlissa d’execució d’avals

La pòlissa d’execució d’avals està destinada a aquelles operacions en què un
exportador ha de prestar algun aval derivat del contracte d’exportació davant
d’un comprador estranger o de les autoritats d’un país estranger, i permet
assegurar a l’entitat financera que emet l’aval en nom de l’exportador.

Mitjançant aquesta pòlissa només es poden cobrir els riscos comercials, i només en
un 50%, tot i que la CESCE pot proporcionar un percentatge més alt de cobertura
segons el cas.

En primer lloc, l’exportador negocia un contracte d’exportació amb el seu client
estranger, que li exigeix la emissió d’algun tipus d’aval al seu favor. Per complir
amb el que li han sol·licitat, l’exportador ordena a la seva entitat financera que
emeti els avals sol·licitats. El propi exportador pot dirigir-se a la CESCE per
conèixer les possibilitats de cobertura, sense necessitat de que encara l’entitat
financera hagi emès els avals.

L’exportador rep de la CESCE una oferta vinculant amb les condicions de la
cobertura, i aquest la remet a l’entitat financera que proporcionarà l’aval. L’entitat
financera envia signada l’oferta vinculant sota la pòlissa d’assegurança d’execució
d’avals amb la documentació a la CESCE (oferta vinculant signada i còpia
del contracte comercial, a més d’una declaració signada per l’exportador en
compliment del conveni anticorrupció de l’OCDE). En cas que l’exportador no
hagi demanat conèixer les possibilitats de cobertura, és l’entitat financera qui ho
fa i la CESCE emet una oferta vinculant directa a l’entitat financera sense haver
de passar prèviament per l’exportador. La sol·licitud es fa mitjançant l’enviament
per correu electrònic del formulari.

Un cop la CESCE ha rebut la documentació i l’oferta vinculant signada per l’entitat
financera, procedeix a enviar la pòlissa d’assegurança, que ha de ser retornada
signada per l’entitat financera juntament amb el compromís de reemborsament
signat per l’exportador, i el justificant d’abonament de la prima. Un cop la CESCE
la rep, la signa i en retorna un exemplar juntament amb el rebut de la prima.

L’entitat financera ha sol·licitat a la CESCE, mitjançant la pòlissa d’asseguran-
ça d’execució d’avals, la cobertura del risc d’execució de l’aval per part de
l’importador, sigui quina sigui la causa de l’execució i sempre que l’exportador
avalat no vagi contra els avals que presta en favor de l’entitat financera. A
continuació, l’entitat financera emet els avals directament en favor de l’importador
o a través d’una entitat financera estrangera que, a la vegada, els emet a favor de
l’importador.

Una vegada s’ha formalitzat el contracte d’exportació, els avals i la pòlissa
d’assegurança d’execució d’avals, l’exportador comença a executar el contracte
d’exportació.

Si qualsevol dels avals és executat per l’importador o pel banc estranger neix
un deute de l’exportador espanyol davant de l’entitat financera espanyola. En
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cas d’impagament d’aquest deute com a conseqüència del risc contemplat en la
pòlissa, la CESCE indemnitza l’entitat financera assegurada segons els terminis
establerts a la pòlissa i per les pèrdues derivades de l’impagament total o parcial
del crèdit.

L’assegurat, tan bon punt rep la notificació que s’ha executat l’aval, ha de prendre
les mesures necessàries per impedir que es perjudiquin els seus drets, requerint el
pagament immediat al deutor o al seu garant. L’assegurat, al comunicar l’execució
de l’aval al deutor, inclou una relació de tots els crèdits existents amb el deutor o,
segons el cas, el seu garant.

L’assegurat ha d’informar l’assegurador que s’ha executat l’aval en els cinc dies
hàbils següents a la data en què se li hagi notificat l’execució, incloent-hi una còpia
de la comunicació remesa al beneficiari de l’aval. A més, l’assegurat remet una
còpia del requeriment que ha fet al deutor i al garant pel reemborsament del crèdit,
així com qualsevol altra documentació que justifiqui el seu dret a la indemnització,
amb la suficient antelació perquè l’assegurador pugui fer les comprovacions que
hi consideri oportunes.

Exemple d’assegurança mitjançant la pòlissa d’avals

Un exportador de Girona realitza un contracte d’exportació amb un client del Marroc. El
client del Marroc exigeix a l’exportador la presentació d’un aval. L’exportador sol·licita un
aval a la seva entitat financera, que l’emet en el seu nom i a favor de l’importador. Per
evitar perdre el diner que ha avalat l’entitat financera, aquesta assegura el risc d’execució
de l’aval amb la CESCE.

Si l’importador (el client del Marroc) executa l’aval, l’exportador tindrà un deute amb la
seva entitat financera. L’exportador gironí podria declarar-se insolvent i impagar l’import
de l’aval. Davant d’això, l’entitat financera, que va assegurar el risc amb la CESCE,
notificarà l’impagament de l’aval per part de l’exportador gironí i, un cop realitzades les
comprovacions prèvies i requerit el pagament a l’exportador, indemnitzarà amb el 50% de
l’import de l’aval.

Pòlissa de garanties bancàries

La pòlissa de garanties bancàries està destinada a aquelles operacions
en què una entitat financera concedeix a un exportador un crèdit de
prefinançament per al pagament de diferents despeses durant l’etapa de
fabricació (pagament de salaris, matèries primeres, etc.) o per al descompte
bancari dels efectes en moneda estrangera.

La CESCE cobreix l’entitat financera per la pèrdua neta definitiva que pugui
experimentar com a conseqüència de la manca de reemborsament total o parcial
del crèdit de prefinançament o finançament per part de l’exportador. La pòlissa de
garanties bancàries només cobreix els riscos comercials i, com màxim, per regla
general en un 50%, tot i que aquest percentatge pot incrementar segons el cas.

En primer lloc, un exportador negocia un contracte d’exportació amb el seu
client i, per complir amb l’exportació, necessita finançament durant el període
de fabricació dels productes. Si es tracta d’una comanda en ferm, és a dir, que
es coneixen totes les condicions de la comanda, l’exportador pot sol·licitar a una
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entitat financera que li concedeixi un crèdit de prefinançament o de finançament
per pagar les diferents despeses per produir els productes relatius a l’exportació,
és a dir, despeses de personal, matèries primeres, etc.

L’entitat finançadora sol·licita a la CESCE, mitjançant la pòlissa de garanties
bancàries, la cobertura del risc de crèdit per part de l’exportador, que inclou
tant el risc de resolució de contracte, en cas d’un crèdit de prefinançament, com
el risc bàsic de crèdit en el cas d’un crèdit de finançament. Per obtenir la
pòlissa, l’entitat finançadora, que actua com a assegurat, ha hagut de retornar
signada l’oferta vinculant i posteriorment la pòlissa, havent fet el pagament de
la prima corresponent per poder formalitzar-la. Un cop s’hagin formalitzat el
contracte d’exportació, el crèdit de prefinançament o finançament i la pòlissa
d’assegurança de garanties bancàries, l’exportador pot començar a executar el
contracte d’exportació.

Mentre l’importador efectua els pagaments ajornats a l’exportador segons les
condicions i els terminis acordats, l’exportador paga el crèdit a l’entitat financera.
En cas d’impagament per part de l’exportador com a conseqüència d’algun dels
riscos contractats en l’assegurança, la CESCE indemnitza l’entitat financera (l’as-
segurat) en les condicions establertes en la pòlissa, per la pèrdua neta definitiva
que experimenti com a conseqüència de la manca de reemborsament total o parcial
del crèdit de prefinançament o de finançament que va concedir a l’exportador.

L’assegurat ha de notificar a l’assegurador l’impagament del crèdit garantit tant per
part del deutor com per part de les persones o entitats que actuïn com a garants en
el termini de deu dies des que es produeix el coneixement del fet, i, en tot cas, en
dels seixanta dies següents al seu venciment. L’assegurat ha d’adoptar les mesures
necessàries per impedir que els documents en què s’instrumentalitza el crèdit es
perjudiquin, i es realitzaran les gestions adequades per via amistosa, en primer
lloc, o per via judicial, amb informació prèvia.

L’assegurat, en els trenta dies següents d’haver fet requeriment a l’assegurador, ha
de presentar un extracte del seu compte amb el deutor, amb la relació de quotes
o efectes impagats, i qualsevol altra informació que pugui justificar el dret a la
indemnització.

Pòlissa d’assegurances d’inversions a l’exterior per a finançadors

La CESCE ofereix cobertura per a riscos polítics fins a un 99% derivats
de les inversions a l’exterior, amb l’objecte d’afavorir la internacionalització
de les empreses espanyoles.

Mitjançant la pòlissa d’assegurances d’inversions a l’exterior per a finançadors
s’ofereix cobertura a les entitats financeres que concedeixen préstecs a les filials
estrangeres d’empreses espanyoles, i es cobreix el risc d’impagament dels préstecs
proporcionats com a conseqüència de successos de caire polític. Els termes i les
condicions d’aquesta pòlissa són molt similars a la cobertura de riscos polítics de
la pòlissa de crèdit comprador.
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Les entitats financeres, que actuen com a finançadores, sol·liciten per correu
electrònic la consulta de les condicions de la cobertura emplenant un formulari
i posteriorment han d’acceptar i signar l’oferta vinculant oferta per la CESCE. Un
cop fet això, la CESCE envia la pòlissa, l’entitat finançadora la signa i retorna amb
la documentació requerida i paga la prima corresponent.

L’assegurat, és a dir, l’entitat financera que ha finançat la inversió a l’exterior, ha
de notificar a l’assegurador, la CESCE, l’impagament de qualsevol venciment del
finançament assegurat i/o dels interessos, dins dels deu dies següents a la data en
què es té coneixement de l’impagament, acompanyant l’extracte del compte amb
l’empresa estrangera, així com l’acreditació que l’impagament ha estat originat
per un dels riscos assegurats (guerra civil o internacional, revolució, revolta,
terrorisme, alteracions de l’ordre públic, esdeveniments polítics o dificultats eco-
nòmiques molt greus, expropiació, nacionalització, confiscació, o l’incompliment
o la ruptura dels compromisos assumits per les entitats públiques del país on
s’ha realitzat la inversió). Amb l’antelació suficient perquè l’assegurador pugui
efectuar les comprovacions oportunes, l’assegurat lliura la documentació que
justifiqui el seu dret a la indemnització corresponent.

Pòlissa d’assegurances d’inversions a l’exterior per a inversors

A través de la pòlissa d’assegurances d’inversions a l’exterior per a
inversors s’ofereix cobertura a les empreses espanyoles que fan inversions
a l’estranger mitjançant la creació d’una empresa estrangera, l’adquisició
total o parcial d’una empresa estrangera ja existent, o la participació en
l’ampliació de capital de l’empresa estrangera.

De la mateixa manera que es cobreixen els finançadors que financen inversions
a l’exterior, també hi ha una pòlissa que cobreix als inversors els riscos polítics
derivats de les inversions a l’exterior en un 99%. Es cobreixen riscos d’expro-
piació, confiscació, nacionalització o mesures equivalents, violència política, de
transferència i falta de convertibilitat, o l’incompliment de compromisos per part
de les entitats públiques.

El procediment per sol·licitar la pòlissa comença quan l’inversor sol·licita infor-
mació sobre la cobertura del risc. La CESCE remet una oferta vinculant que
l’inversor en aquest cas signa i retorna a la CESCE amb la documentació requerida
i, posteriorment, la CESCE elabora la pòlissa de l’assegurança, que entrarà en
vigor quan l’inversor la retorni signada i efectuï el pagament d’una prima.

En cas de sinistre, l’assegurat ha de posar en coneixement de l’assegurador
qualsevol circumstància que pugui esdevenir un sinistre sota la modalitat d’aquesta
pòlissa, en un termini no superior a trenta dies, tot i que es pot superar aquest límit
sempre que es verifiqui la no-existència de danys i prejudicis per aquesta demora.
En tot cas, cal acreditar que en aquell moment subsisteixen les circumstàncies
descrites com a riscos i que aquestes han provocat la inviabilitat de l’empresa
estrangera.

L’assegurat acompanya la notificació del sinistre de tota aquella documentació
acreditativa de la preexistència i titularitat de la inversió assegurada i els seus
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drets en l’empresa estrangera, així com qualsevol documentació que justifiqui
el seu possible dret a la indemnització, especialment la relativa a la valoració
de la inversió, la relació de fets que han originat el sinistre i que impedeixen la
continuïtat de l’activitat de l’empresa estrangera o la seva participació en ella, i les
accions preses davant les entitats públiques estrangeres per preservar els seus drets
i evitar o reduir les conseqüències d’un sinistre i preservar els drets i les accions
legals davant de tercers en relació amb possibles reclamacions compensatòries,
reparadores o indemnitzadores per les eventuals pèrdues que puguin haver-hi.
L’assegurador té accés a qualsevol documentació i dada relativa a la inversió
assegurada i a l’empresa estrangera en poder de l’assegurat, i pot exigir còpies
dels originals o la traducció jurada a l’espanyol dels documents escrits en altre
idioma.

Assegurança de les operacions de project finance

La CESCE ofereix cobertura dels riscos comercials i polítics per a les
operacions de projectes de project finance finançades, en part, per les
entitats financeres on l’única garantia són els recursos que genera el projecte.

El nivell de cobertura de la pòlissa d’assegurança d’operacions de project finance
depèn de cada projecte concret. Es poden cobrir els riscos comercials i polítics en
major o menor nivell (no hi ha cap percentatge establert).

En els projectes de project finance tant l’amortització dels préstecs com el retorn
de la inversió per als accionistes té com a únic origen la capacitat del projecte de
generar els fons suficients.

Per a projectes de project finance, la CESCE ofereix, per una banda, cobertura a
les entitats financeres que operen a través de la pòlissa de crèdit comprador, però
amb una peculiaritat: en tractar-se de projectes més complexos es requereixen
més documents per formalitzar la pòlissa: informe complet i independent de
viabilitat financera, estudi de mercat, estudi valorat de viabilitat tècnica, estudi
d’impacte mediambiental (si escau), opinió legal d’un despatx independent i
esquema detallat de l’estructura financera.

D’altra banda, la CESCE també ofereix cobertura als socis del projecte que hi
han invertit, mitjançant la cobertura de la seva aportació de capital o deute en la
societat del projecte, fent ús de la pòlissa d’assegurança d’inversions a l’exterior.

3.4 Altres companyies asseguradores de l’exportació

Per cobrir els riscos derivats de les operacions d’exportació, les empreses poden
contractar pòlisses en companyies privades d’assegurances. Aquestes companyies
estan especialitzades en la cobertura de riscos comercials i polítics, però no de
riscos extraordinaris, que només poden cobrir-se amb l’assegurança pública. A
Espanya les companyies privades més importants que asseguren els riscos en les
operacions de comerç internacional són: Solunion, Crédito y Caución i Coface.
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Solunion

Solunion va néixer el 2013 a partir d’un acord d’unió mitjançant joint venture
signat entre les asseguradores Euler Hermes i Mapfre per oferir assegurances
de crèdit. Mentre que Mapfre és la companyia líder a Espanya en assegurances,
Eurler Hermes és una companyia francesa (pertanyent al grup assegurador Allianz)
especialitzada en l’assegurança de crèdit.

Solunion ofereix serveis d’anàlisi i monitoratge continu de la situació financera
dels clients, gestiona el cobrament d’impagats a tot el món i indemnitza per
les possibles pèrdues derivades de l’impagament. Per fer-ho, proporciona tota
una sèrie de pòlisses que s’adapten a les necessitats de cada exportador: pòlissa
Global (protegeix contra els impagaments), pòlissa Simplifica (per a petites em-
preses exportadores que volen protegir-se dels impagaments), pòlissa Compromís
(especial per a productes que requereixen períodes de fabricació prolongats),
família CAP (és una cobertura extra sobre les altres pòlisses, aconsellable per a
operacions més arriscades), pòlissa Excés de pèrdues (per a impagats de clients
que normalment són solvents), pòlissa Uno (per a cobrir o un únic client o un
únic contracte), World Policy (per a grans multinacionals) i productes TCU (per
a empreses exportadores, entitats financeres o empreses inversores, cobreix els
riscos d’impagament i polítics derivats de la interrupció del contracte, de garanties
bancàries o d’operacions a crèdit).

Crédito y Caución

Crédito y Caución és l’entitat amb un volum més gran d’assegurances empresa-
rials a Espanya, i en especial de l’assegurança de crèdit, que el 2014 tenia una
quota de mercat del 53%. Pertany al grup Atradius, que és un operador mundial
d’assegurança de crèdit (amb una quota de mercat del 25%) present a cinquanta
països.

Les assegurances que proporciona Crédito y Caución es basen en tres princi-
pis: prevenció, indemnització i recobrament. D’una banda, les empreses que
contracten la seva assegurança tenen inclòs un servei d’anàlisi de riscos que pot
analitzar la situació financera de 200 milions d’empreses de tot el món. D’altra
banda, les assegurances cobreixen davant les pèrdues originades per les operacions
comercials, obtenint la indemnització corresponent si els clients es troben en
situació d’insolvència. Finalment, un cop s’ha produït l’impagament, Crédito y
Caución actua per recuperar les vendes impagades, de manera amistosa, judicial
o concursal. Les pòlisses que proporciona Crédito y Caución cobreixen els riscos
comercials de les operacions de comerç exterior. Més concretament, ofereix
cinc pòlisses. La pòlissa Líder protegeix les operacions comercials i la gestió
d’impagats, tant a Espanya com a qualsevol altre país per a empreses tant petites
com grans, mentre que la pòlissa Líder + està destinada a grans empreses. La
pòlissa Start està destinada a protegir els riscos comercials de petites i mitjanes
empreses, d’una manera àgil i simplificada. D’altra banda, per a empreses que
exporten regularment, ofereix la pòlissa PEX. Finalment, la pòlissa Bonus és una
pòlissa per a empreses que no han tingut anteriorment assegurança de crèdit i que
tenen una gestió de riscos adequada i estan en creixement, fet que els proporciona
una bonificació en la prima inicial a pagar per l’assegurança de crèdit.
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Coface

La Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface) és
una asseguradora francesa que des de 1995 ofereix assegurances de crèdit a
Espanya. Coface va ser creada el 1946 pel govern francès com a agència oficial
de crèdit a l’exportació, i posteriorment va ser privatitzada, tot i que gestiona les
garanties públiques que el govern francès proporciona a l’exportació. Actualment
pertany al grup financer Natixis.

Respecte a les assegurances de crèdit a l’exportació, Coface ofereix a les empreses
espanyoles quatre productes: TradeLiner, TopLiner, EasyLiner i Coface Global
Solutions.

• TradeLiner ofereix als exportadors una cobertura flexible que cada expor-
tador pot personalitzar segons el nivell d’assegurança que necessiti. La
garantia bàsica cobreix els impagaments degut a la insolvència del client.
Aquesta garantia bàsica es pot complementar amb una garantia complemen-
tària que permet cobrir les insolvències derivades d’esdeveniments polítics,
una altra garantia de riscos per a desastres naturals i també una garantia de
crèdits discutits (per a gestionar el cobrament dels crèdits objectes de litigi).
A més d’aquestes garanties complementàries, també hi ha una sèrie de
cobertures opcionals com són: autoclassificació dels compradors (permet
fixar cobertures diferents per a cada client), garantia de comandes pendents
de lliurament (garanteix aquelles comandes que poden ser lliurades en un
termini de fins a sis mesos), garantia de risc de fabricació (cobreix les
despeses de fabricació o preexecució de serveis) i garantia de vendes al
comptat contra lliurament de documents (per a aquelles vendes en què
s’utilitza un mitjà de pagament que permet el cobrament al comptat contra
lliurament de documents).

• EasyLiner és una cobertura que ofereix Coface destinada a les petites i
mitjanes empreses basada en la protecció contra el risc d’impagament, i
que cobreix el 85% de l’import impagat. Cobreix el 100% de les despeses
de recobrament. Tota la gestió de l’assegurança EasyLiner es fa en línia per
simplificar la gestió administrativa.

• TopLiner proporciona una garantia addicional destinada a aquells exporta-
dors que tenen clients que han estat classificats d’alt risc pels analistes de
risc de Coface, però amb qui tot i així l’exportador vol efectuar la venda
internacional, assumint d’aquesta manera un risc més alt.

• Coface Global Solutions proporciona solucions per a multinacionals amb
una cobertura d’impagament multipaís que cobreix les diferents sucursals
o filials que té l’exportador i, a més, permet disposar d’una base de dades
amb informació de 65 milions d’empreses, a més d’informació dels països.
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