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PROTOCOL DE CRÈDITS PERSONALS DE LA XCN 
 
 

 
Antecedents i motiu del protocol 
 
Arrel de i la recerca de noves formes de finançament innovadores que la XCN porta a terme des del 
2008 (data del primer contracte privat signat entre la XCT i una persona física), la XCN fa ús de 
crèdits personals, que s’ofereixen en forma d’estalvi ètic. Les aportacions rebudes la XCN les utilitza 
com a préstecs per a finançar la seva activitat. 
 
Després de la fusió XCT-XVAC del 2019, la XCN segueix utilitzant aquest sistema per fer front a les 
variacions de la tresoreria de l’entitat. 
 
Amb l’objectiu de consolidar aquesta pràctica s’actualitza aquest protocol de crèdits personals a 16 
de febrer del 2022 

 

Protocol de crèdits personals 
 

1. La quantitat màxima que la XCN podrà sol·licitar serà sempre inferior al 25% del pressupost 

anual aprovat per la Junta a principis d’any. 

2. Un cop aprovada s’haurà de fer una crida a través dels canals de comunicació propis de la 

XCN. Es seguirà el model Oferta d’estalvi, adjuntat al final d’aquest protocol com a Annex I. 

3. Aquesta crida es pot fer en qualsevol moment de l’exercici i es pot repetir successives 

vegades sempre que no es superi l’import màxim de crèdit aprovat. 

4. La durada dels contractes serà de 12 mesos prorrogables, sempre que les dues part hi 

estiguin d’acord. 

5. Per optar al crèdit s’haurà de retornar la fitxa d’Operacions de préstec XCN (Annex II), 

degudament omplerta i signada. Aquesta fitxa inclou les diferents opcions d’aportacions i el 

tipus d’interès. 

6. El tipus d’interès vindrà donat pel preu del mercat. Es calcula fent la mitjana de l’interès per 

a estalvi ofertat per les entitats financeres amb les quals treballa principalment la XCN en el 

moment de fer la crida. A aquest valor mig se li aplicarà un augment de 0,5 punts per sobre 

la mitjana, per fer l’oferta interessant, i en el ben entès que aquest sobrecost sempre 

representa un cost total a la XCN equivalent o inferior al preu del mercat de crèdit. 

7. Un cop tinguem el llistat de possibles prestadors que ens han fet arribar la fitxa omplerta, 

signada i aprovats per la direcció de la XCN, el següent pas és signar el contracte privat 

seguint el model de contracte de préstec adjunt com a Annex III. 
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Aquest contracte el signarà la persona o entitat prestadora i el tresorer o president de la 

XCN, indistintament. 

8. Les operacions de préstec recollides en aquest protocol es basen en la confiança i el 

coneixement entre persones interessades en l’objectiu fundacional de la XCN . Així doncs, 

tot i que no cal ser membre de la XCN per ser prestador, cal tenir un vincle o relació directe 

amb les entitats o persones membres de la XCN. 

9. Si el total de crèdit ofertat supera el màxim aprovat per la Junta de la XCN, es farà un informe 

justificatiu dels prestataris escollits que justifiqui qualsevol possible conflicte d’interessos 

entre els sol·licitants. Es seleccionarà per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds fins a 

esgotar la quantitat total màxima requerida. 

10. La XCN es compromet en tot moment al retorn dels diners prestats dins els terminis 

establerts i garanteix el retorn de la quantitat dels préstecs.  

11. El capital màxim que es podrà aportar per un únic prestador és de 20.000 € (Vint Mil Euros). 

12. La quantitat mínima del préstec serà de 1.000 € (Mil Euros). 

13. Els prestadors que ja tenen contracte signat amb la XCN previ a la nova crida que es realitzi, 

tindran l’opció de renovar el contracte abans d’obrir aquesta nova crida en cas d’ampliació 

de crèdit per un any, i també tenen l’opció d’ampliar el capital aportat fins a un màxim de 

20.000 €. 

14. No hi ha límit d’anys per seguir renovant el contracte, sempre i quan la quantitat prestada 

sigui la requerida per la XCN i prèviament aprovada per la Junta. 

15. L’interès es pagarà degudament a la fi del contracte, al cap de 12 mesos, igual que es 

retornarà la quantitat prestada si el prestador/a no desitja renovar el contracte o si la Junta 

redueix o desestima el préstec personal. 

16. El procediment per optar a un crèdit personal serà el següent: 

 La persona física o jurídica interessada en el préstec haurà de presentar la sol·licitud a 

través del formulari que facilitarà la XCN. 

 Les persones/entitats seleccionades, segons criteri establert, rebran un correu electrònic 

informant de l’acceptació del seu préstec i se’ls facilitarà la documentació per iniciar els 

tràmits. 

 Es formalitzarà el contracte, enviant al prestador/a 2 exemplars impresos del contracte 

signats per la presidenta o tresorer de la XCN. Un d’aquests contractes haurà de ser 

retornat pel prestador a la XCN, incloent la seva signatura.  
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 A la data d’inici del contracte s’haurà de dipositar la quantitat acordada a través d’una 

transferència bancària al compte de la Xarxa per a la Conservació de la Natura  acordat, tot 

indicant el nom de la persona i el DNI. 

 

 


