Model de l'EUROCAT
(Versió en discussió)

El Sistema Eurocat

El Projecte EUROCAT és un sistema d'intercanvi de béns i serveis, inclòs el
treball personal, entre particulars, empreses, institucions associatives privades,
i administracions públiques, basat en la confiança que s'atorguen mútuament
els seus membres. El sistema d'intercanvi es vehicula mitjançant l'anotació
electrònica de les transaccions en els comptes electrònics de posició comptable
dels membres que les realitzen. S'utilitza l'euro com a unitat de compte. Les
anotacions d'euros dins del sistema s'anomenen saldos en eurocats.

Mitjançant un sistema de garanties que vehicula la confiança mútua, els
membres del sistema poden disposar de certa capacitat de crèdit per a obtenir
béns o serveis de qualsevol dels altres participants en el sistema. Aquest crèdit
es redimeix al proveir béns i serveis a altres membres del sistema acceptant
l’intercanvi en eurocats. Aquests intercanvis suposen per al proveïdor l'entrada
de saldos positius en el seu compte d'usuari compensant el crèdit utilitzat.

Els membres del sistema també poden obtenir anotacions de saldos positius en
eurocats aportant euros en el sistema, en una relació d'un EUROCAT per cada
euro aportat.

Amb els euros aportats per obtenir saldos positius en eurocats es constitueix
un fons del sistema per a permetre la convertibilitat parcial d'eurocats en euros
i per assegurar la solvència al sistema.

Els saldos d’eurocats no generen cap tipus d'interès, positiu o negatiu, per a
cap membre, gestor o part del sistema.

Característiques del Sistema

1. Organització i Gestió

Els membres del sistema EUROCAT elegiran un Consell Assessor que serà
l’òrgan encarregat de vetllar pel bon govern del sistema en totes les seves
vessants -econòmica, ètica, social, mediambiental,...- i promoure el seu ús.
Inicialment

els

membres

components

d'aquest

consell

assessor

seran

representants d'organitzacions de la societat civil i tindran una doble missió:
ser censors de comptes del sistema i fer de prescriptors interns entre els
membres de l'entitat que representin. El Consell Assessor és l’encarregat
d’analitzar el funcionament del sistema i suggerir les modificacions per millorar
el seu funcionament que seran sotmeses a l'aprovació dels participants. El
consell assessor és el nucli de la legitimitat social del sistema EUROCAT. El seu
funcionament, sistema d’elecció i codi ètic serà definit en el seu moment.

La gestió del sistema Eurocat –altes, baixes de membres, manteniment dels
comptes de posició, registre de les transaccions, gestió del sistema d’avals,...la realitzarà el Centre de Gestió de l'eurocat (CGE). El CGE no té ànim de
lucre. En un primer moment es constitueix sota l’aixopluc de la fundació
INEVAL. El CGE participarà al seu torn com a membre del sistema EUROCAT.
Per a fer front als costos de manteniment i gestió del sistema obté els seus
ingressos dels membres que participen al sistema.

El fons d’euros dels sistema serà dipositat en una entitat de banca ètica o
cooperativa, la Entitat Dipositària. Aquesta serà l’encarregada de la seva
custòdia. Els saldos de les possibles remuneracions obtingudes pel capital
dipositat menys els costos del seu manteniment i operació es destinaran
exclusivament a reduir el cost de funcionament del sistema Eurocat.

2. Maquinari i programari

El sistema EUROCAT és un sistema de comptabilitat que registra el crèdit que
els seus membres s'han donat els uns als altres amb un sistema informàtic
segur connectat a Internet on es mantindran els saldos dels partícips del
sistema i es registraran les transaccions que es realitzin. Els usuaris accediran
telemàticament als seus comptes i podran registrar les transaccions mitjançant
la tecnologia que ho permeti com targetes magnètiques, apps de smartphones,
etc. Els aplicatius han de complir amb els requisits especificats a l'anàlisi
funcional del sistema. Actualment cap dels programaris disponibles és
suficientment complet per a satisfer els requeriments del sistema Eurocat.

3. Els membres del sistema

Al sistema està previst que participin particulars, empreses, institucions
privades i entitats públiques.

Serà condició necessària per a ser membre tenir domicili fiscal a Catalunya,
per tal de mantenir la vinculació de la moneda al territori i evitar l'elusió fiscal
en un sentit ampli.

3.1.

L’alta en el sistema:

3.1.1.En el cas d'empreses i institucions, per donar-se d'alta caldrà
aportar un certificat digital, CIF, raó social, domicili, activitat CNAE,
telèfon, web (si n’hi ha), persona de contacte amb el seu DNI,
càrrec, poders de representació, nom, adreça, telèfon, i correu
electrònic.

3.1.2.En el cas de particulars, per donar-se d'alta caldrà aportar, el NIF o

NIE, domicili, telèfon, nom, adreça i correu electrònic (si en té).

3.1.3. Caldrà acceptar expressament la normativa de funcionament del
sistema Eurocat.

3.2.

Baixa en el sistema

El sistema EUROCAT no compensarà cap saldo positiu acumulat en el
compte a donar de baixa.

3.2.1. Baixa voluntària.

Qualsevol

membre

del

sistema

que

ho

desitgi

podrà

donar-se

voluntàriament de baixa sempre que el seu saldo no sigui inferior a zero.

Si és inferior a zero, se li demanarà que el porti a zero comprant
eurocats amb euros. Si això li resultés impossible, el sistema de
garanties aportat pel membre entrarà en funcionament per a tancar el
descobert.

Abans de donar-lo de baixa voluntàriament pot utilitzar el seu saldo
positiu i deixar el compte amb saldo zero adquirint productes i serveis a
altres membres del sistema.

3.2.2. Baixa forçada.

Es produirà quan es verifiqui algun dels següents supòsits:

3.2.2.1. L'ús del compte Eurocat amb mala fe o per a la comissió de
delictes.
3.2.2.2. Transgredir alguna de les regles que s'estableixin en el
contracte, com per exemple la falsedat de dades proporcionades.
3.2.2.3. Deixar de complir els criteris d'entrada que s'estableixin,

malgrat en el moment d'entrada es complissin.
3.2.2.4. No complir les obligacions associades al crèdit. El crèdit en
eurocats comporta obligacions, mentre es compleixin no cal
tornar-lo. Aquestas condicions estan llistades mes avall i poden
ser dinàmiques.

El

coneixement

fonamentat

d’incompliment

de

les

condicions

d’entrada o de les obligacions del crèdit comportarà la intervenció
automàtica del compte i obrirà el procediment de baixa definitiva del
sistema.

4. Sistema creditici de l’Eurocat.

Quan dos usuaris parteixen d'un saldo nul i fan una transacció, el comprador
s’apunta un saldo deutor –negatiu- i el venedor un saldo positiu per l'import de
la compra.

El sistema creditici de l’Eurocat atorga als usuaris la possibilitat de fer
transaccions fins a un límit màxim de saldo negatiu. Aquesta posició deutora
limitada màxima en el sistema a l'usuari és el que anomenem límit
d'endeutament del partícip i la designarem per la lletra "L" d'ara endavant.

El criteri de com autoritzar aquestes posicions deutores, de com definir "L" per
a cada usuari, és molt important, ja que la solvència de tot el sistema depèn
d'ell.

Per això, el beneficiari del crèdit ha d'aportar garanties de confiança per
obtenir crèdit i té unes obligacions a complir respecte de les seves posicions
deutores.

4.1.

Accés al crèdit.

Inicialment només accediran al crèdit empreses, autònoms i entitats
públiques

i

privades.

L’accés

desenvoluparà en el futur.

al

crèdit

per

part

de

particulars

es

4.2.

Tipus d'operacions a finançar.

4.2.1. Per al capital circulant. Línia de crèdit M1.

Es finançaran empreses que ja estiguin funcionant, que tinguin capital fix
instal·lat.

4.2.2. Per a la formació de capital fix. Línies de crèdit M2 o M3.

Per a finançar la creació de noves activitats econòmiques per part
d'empreses existents (M2) i per a la creació de noves empreses (M3).

4.3.

Control agregat del crèdit.

El total de massa monetària generada per pagaments sense compensar, la
part no generada per canvi d'euros a eurocats, correspon a la suma
d'aquestes tres línies de crèdit.

Per a mantenir un equilibri entre la massa monetària circulant i la
mercaderia disponible per a ser intercanviada utilitzant-la, es buscarà que
M2 i M3 siguin proporcionals a M1. En principi en el total de crèdit viu, M1
suposarà un 75%, M2 un 15% i M3 un 10% aproximadament. Aquestes
proporcions han de ser objecte de seguiment, estudi i correcció de forma
periòdica.

4.4.

Obligacions que comporta el crèdit.

El crèdit en el sistema EUROCAT no cal tornar-lo, però comporta les
següents obligacions:

4.4.1. Acceptació obligada d’intercanvi en eurocats.

Un participant amb saldo negatiu no pot negar-se a intercanviar els seus
productes i serveis per eurocats pel 100% del preu de venda sense
impostos. L'empresa sempre podrà sol·licitar el pagament de l'IVA en
euros, sigui quin sigui el seu saldo.

4.4.2. Ràtio d’activitat.

Els participants que accedeixin al crèdit han de complir un mínim import
de vendes i compres anuals en el sistema. Aquest mínim està relacionat
amb el de crèdit “L”. Això és necessari perquè si els eurocats no circulen
el sistema no serveix per a dinamitzar l’activitat econòmica.

Mesurarem el compliment d'aquesta obligació amb la ràtio d’activitat que
definim com la menor de la xifra anual de compres o vendes dividida per
"L".

Segons la línia de crèdit (M1, M2, M3) s'establirà un valor mínim
d'aquesta ràtio. Inicialment, per M1 serà de 2. És a dir, cada participant
tindrà l'obligació de comprar i vendre per un import mínim anual del
doble del seu límit de crèdit "L".

L'incompliment d'alguna d'aquestes obligacions iniciarà un procés en el que
contactarem amb l'empresa per analitzar les causes de l'incompliment i
acordar conjuntament les mesures a aplicar per corregir-ho. Si l'empresa no
col·laborés o, si per qualsevol motiu, no s’aconseguís en els terminis
acordats, es posarà en marxa el procediment de baixa forçada dels sistema.

4.5.

Garanties del crèdit.

Cal que cada usuari amb accés al crèdit aporti garanties per suportar

completament el seu límit màxim de crèdit.

Els usuaris poden aportar com a garantia, bens, pòlisses d'assegurança de
caució o altres eines reconegudes en dret.

També podran construir la seva pròpia garantia mitjançant el sistema de
micro-avals que expliquem a l’apartat 5.

Es poden utilitzar totes les garanties aportades de manera combinada.

4.6.

Assignació del límit d’endeutament.

El límit màxim de crèdit s'assigna en funció de les garanties aportades
seguint els següents criteris.

4.6.1. Sostre de crèdit.

4.6.1.1. Ordinari.

El membre declararà la seva facturació anual del darrer exercici,
segons els comptes registrats al registre mercantil. El sostre del crèdit
ordinari a obtenir amb el sistema de micro-avals serà com a màxim el
30% de la xifra de facturació anual de l’últim exercici tancat.

4.6.1.2. Extraordinari.

L'entitat pot demanar un límit de crèdit més gran del sostre de crèdit
ordinari. En aquests casos, haurà d' aportar una justificació del límit
de crèdit sol·licitat. Per exemple quan es tracti d'obtenir crèdit per a la
formació de capital fix. El CGE avaluarà i informarà les sol·licituds
rebudes. El Consell Assessor decidirà sobre aquest accés excepcional
a crèdit que, si és aprovat, es qualificarà de sostre de crèdit
extraordinari e informarà públicament als partícips del sistema per a

coneixement dels potencials avaladors de l'empresa.

4.6.2.Formes d'establir els límits del crèdit:

4.6.2.1. Automàtica.

Basant-se en el sistema autogestionat de garanties entre membres
que

anomenem

sistema

de

micro-avals,

les

condicions

d’ús

s'explicaran a l’apartat 5, el límit de crèdit "L" de l’entitat és el més
baix dels següents imports: avals rebuts vigents, avals atorgats
vigents i sostre de crèdit ordinari.

4.6.2.2. Administrativa.

L'administrador del sistema l’assigna desprès d’avaluar conjuntament
totes les garanties aportades per l'empresa, siguin del sistema de
micro-avals o altres reconegudes en dret.

4.6.2.3. Voluntari.

L'empresa pot demanar disposar d’un límit de crèdit inferior als
anteriors, segons el seu propi criteri, com a recurs per a poder
complir la ràtio d'activitat. Es pretén així que el crèdit disponible de
cada empresa sigui l'adequat per a l'activitat real que desenvoluparà
dins del sistema.

5. Sistema de micro-avals

El sistema de micro-avals és tant un sistema de garanties com una forma
d'atorgar crèdit.

Consisteix en que uns usuaris avalen a altres segons les següent condicions:

5.1.

Pot avalar i ser avalat qualsevol entitat que compleixi els criteris

d'accés al sistema EUROCAT. Si encara no fos membre del sistema
EUROCAT, s’haurà d’inscriure.
5.2.

Cada membre ha de rebre i atorgar avals.

5.3.

Només empreses, autònoms i institucions poden ser avaladors i

avalats.
5.4.

No es permeten els avals creuats.

Un partícip no pot avalar altres membres que li hagin avalat a ell.
5.5.

Un membre no pot avalar membres pertanyents al seu mateix grup

accionarial, ni amb els que tingui propietaris comuns. Tampoc no pot
avalar membres dels mateix grup accionarial o que tinguin propietaris
comuns amb aquells partícips que li hagin avalat.
5.6.

Un aval atorgat compta com a rebut si ha estat expressament

acceptat per l'entitat beneficiària.
5.7.

Per a què puguem avalar a altres entitats cal que almenys un dels

nostres avaladors tingui ja crèdit en el sistema.
5.8.

Per atomitzar el risc i reduir el risc sistèmic hi haurà un import

màxim per cada aval que pot atorgar cada entitat. Se’l defineix a
l’apartat de paràmetres on també es fixa el seu valor inicial. Aquest
paràmetre serà analitzat i revisat periòdicament.
5.9.

Els avaladors d'una entitat coneixeran la seva ràtio d’activitat

definida a l'apartat 4.4.2. En la posada en funcionament del sistema
s’establirà un període inicial de gràcia.
5.10.

Si una entitat causa baixa en el sistema deixant una posició

deutora sense liquidar per qualsevol causa (p.e. resultés fallida), el
deute d'aquesta empresa es distribuiria entre tots els seus avaladors de

forma proporcional al risc suportat.

Es recomana als usuaris que avalin empreses de diferents sectors, diversificant
el seu risc.

Aquest sistema de garanties mútues estarà suportat en un sistema informàtic
segur accessible telemàticament.

6. Sistema de reputació

Es posarà en marxa un sistema de avaluació mútua que permeti construir la
reputació de cada participant, com a eina imprescindible per dotar d'informació
qualificada als usuaris cara a la presa de decisions tant en el sistema de microavals com en el d’intercanvis.

Cada entitat tindrà tres valoracions, la valoració social, la valoració de la
satisfacció del client i la valoració de la satisfacció dels proveïdors.

6.1.

Avaluació social.

Les entitats que ho desitgin poden sotmetre's al sistema d'auditoria del
Balanç Social, de l'Economia del Bé Comú,.... L’avaluació social de cada
entitat serà la mitjana de la seva pròpia puntuació i la de tots els seus
avaladors i avalats. L’avaluació de cada entitat serà pública.

6.2.

Avaluació de satisfacció dels clients.

Els clients també tindran la capacitat de valorar el servei o producte ofert
per les entitats. L’avaluació de l'entitat serà la mitjana de les avaluacions
fetes pels seus clients.

6.3.

Avaluació de satisfacció dels proveïdors.

Les entitats també podran avaluar als seus clients, tant si són altres entitats
com si són particulars.

7. Compres automàtiques d'eurocats

Les entitats podran triar com a opció per defecte realitzar recàrregues
automàtiques en euros per a complir les obligacions derivades de la seva ràtio
d’activitat. D’aquesta manera poden assegurar que la seva ràtio d’activitat està
sempre en valors adequats. Donada la seva posició deutora el sistema
calcularà quin import ha de vendre l'entitat en eurocats i fins a quina data com
a màxim per tal que la seva ràtio d’activitat estigui per damunt del mínim
establert per al seu límit d’endeutament. Si l'empresa no ho aconsegueix, 7
dies abans de la data límit el sistema llançarà un avís i, en la data límit, de
persistir les condicions deutores realitzarà automàticament una recàrrega (un
càrrec en compte bancari) per l'import que correspongui.

D'aquesta manera, l'empresa aportarà euros a canvi d'eurocats (vendrà euros)
en comptes de vendre el seu producte i complirà les seves obligacions de
crèdit amb el sistema.

8. Compte de fideïcomís

Els euros obtinguts per la compra d'eurocats constituiran el fons d’euros dels
sistema i es dipositaran en un compte bancari en euros que anomenarem
compte de fideïcomís.

Aquest compte en un primer moment estarà a nom de la fundació INEVAL que
com a entitat gestora del sistema (CGE) el gestionarà sota la seva total
responsabilitat. S'obrirà a l'entitat de banca ètica o cooperativa que es
determini que actuarà com a dipositària davant els partícips del sistema.

Dedicarà els seus fons a dos propòsits:

8.1.

Possibilitar el canvi d’eurocats a euros (venda de eurocats o canvi

invers).

Els titulars d’eurocats podran canviar-los per euros a un canvi un per un
d'acord amb els criteris establerts per a això en el punt 10.

A aquest propòsit es destinarà inicialment el 90% dels fons del compte
de Fideïcomís.

Els euros del compte de fideïcomís es lliuraran a aquells que vulguin
vendre els seus eurocats en les quantitats que puguin fer-ho.

8.2.

Fons de garantia.

El fons de garantia servirà per assegurar la solvència del sistema.

Per exemple, si una entitat participant resulta fallida, els seus avaladors
es faran càrrec del seu passiu de forma proporcional i els avals atorgats
per ella seran retirats del sistema disminuint el crèdit dels seus avalats.
Si els avals atorgats per aquesta entitat estiguessin cobrint un passiu
efectiu (estiguessin en ús) i no es poguessin retirar, llavors el CGE serà
l'entitat titular d'aquests avals fins que puguin ser retirats.

El fons de garantia està per al cas que el CGE hagués de respondre pels
avals que no poguessin arribar a retirar-se. En principi, es destinarà un
10% de les entrades al compte de fideïcomís per a aquest fons de
garantia.

Els percentatges de repartiment entre ambdós propòsits de les entrades
d’euros al compte de fideïcomís serà objecte de revisió periòdica. El CGE

intentarà destinar al fons de garantia la quantitat necessària d'acord a les
insolvències previsibles i ajustades per l'experiència, i tota la resta es destinarà
al canvi invers.

El compte fideïcomís no s'utilitzarà per fer inversions en mercats financers
ordinaris, sinó que oferirà l'opció de canviar eurocats a euros als seus usuaris
perquè ho facin aquests a títol individual, si així ho desitgen.

Els resultats financers que es puguin derivar del seu dipòsit es destinaran
exclusivament a reduir les despeses del sistema.

9. Foment de la participació de particulars

Cada empresa serà convidada a oferir una promoció sobre totes les vendes a
particulars.

Aquesta promoció serà un percentatge sobre l'import de la venda a particulars
i es carregarà cada cap de mes al venedor i s'abonarà al comprador.

Cada venedor aplicarà el percentatge que estimi convenient, al seu criteri i en
funció dels marges de la seva indústria i dels seus objectius comercials.

El comprador cada cap de mes rebrà la promoció corresponent a tots els
venedors, per cadascuna de les compres que hagi realitzat en el mes.

Per al venedor serà semblant a un ràppel (mensual en comptes d'anual, i
independent de volums assolits) i per l'usuari serà semblant a un programa de
fidelització.

10.

Venda d'eurocats (canvi invers)

Per respondre a les necessitats de liquiditat en euros de les entitats partícips
dels sistema, els euros que entrin en el compte fideïcomís serviran per a què
l'entitat gestora les hi canviï eurocats per euros (el que anomen canvi invers),
contribuint així al mateix temps a mantenir la paritat EUROCAT-euro en termes
reals.

Com que la massa monetària d'eurocats està composta pels eurocats que han
estat canviats per euros més aquells que s'han creat per compensació de
pagaments, mitjançant l'endeutament dels participants amb accés al crèdit,
mai hi hauran tants euros en el compte de fideïcomís destinat al canvi invers
com eurocats en circulació. Per això és necessari establir algun sistema per
accedir a aquest canvi invers o mecanisme de convertibilitat de manera que la
demanda d'euros no sobrepassi les reserves disponibles d'euros. L'objectiu
serà aconseguir que surti del sistema un flux d'euros similar al flux d'entrada.
Per tal d'adequar la sortida a l'entrada d'euros, s'establirà un període inicial
des de la posada en marxa del sistema, en el qual es mesurarà l'entrada
d'euros i es mantindrà tancat l'accés al mecanisme de canvi o convertibilitat de
manera general. Aquest període, que serà de sis mesos, permetrà determinar
la quantitat mensual ha assignar globalment a les operacions de convertibilitat
i canvi considerant la tendència en l'entrada d'euros.

Sistema de convertibilitat

Per assignar la quantitat d'euros que cada mes cada participant pot canviar
s’utilitzarà el sistema es descriu a continuació:

Repartiment proporcional a la facturació.

El percentatge entre el 90% de les entrades en euros al sistema sobre la
facturació global en eurocats serà el rati (ràtio de canvi) que cada partícip pot

canviar de la seva pròpia facturació. Per a calcular tant la facturació com
l’entrada en euros s’utilitzarà el promig dels últims sis mesos. Aquest període
temporal serà revisat periódicament.

Aquesta forma de repartir les reserves d'euros premia el bon funcionament de
l'usuari dins del sistema EUROCAT, la seva aportació de valor a base de
proporcionar béns i serveis a canvi d'eurocats als usuaris, que és una de les
bases sobre les quals se sosté la solidesa del sistema.

Per facturació de cada partícip són els ingressos en eurocats obtinguts per
transaccions dins del sistema de qualsevol tipus llevat de les compres directes
d’eurocats mitjançant euros.

Un exemple, si en aquest període de 6 mesos haguessin entrat un promig
mensual de 1.000.000 euros per compra d’eurocats, el 90% d'aquesta xifra, és
a dir 900.000 euros es destinaria al canvi invers. Si suposem que el promig
mensual de la facturació en eurocats global dels sistema durant aquest període
de sis mesos hagués estat de 10.000.000 eurocats, el rati de canvi seria el
9%. Cada empresa tindria, llavors, dret a canviar eurocats a euros per un 9%
de la seva facturació mensual promig dels 6 mesos anteriors. Si una empresa
ha facturat 30.000 eurocats en els 6 mesos anteriors, llavors podrà canviar en
aquest mes 450 eurocats a euros, un 9% per cent dels 5.000 eurocats al mes
de mitjana que ha tingut de facturació mensual en aquest sis mesos. Cada mes
es recalcularia la quantitat en funció dels 6 mesos anteriors.

Els límits i requisits per accedir al canvi invers serien:
•

Cal que l'entitat porti 6 mesos facturant productes i serveis en el sistema
per començar a fer canvi invers.

•

Per poder fer canvi invers, cal que l'usuari tingui una ràtio d’activitat per
sobre del valor mínim definit en el moment del canvi.

•

L'empresa no pot sobrepassar el seu límit d'endeutament en fer el canvi
invers.

El CGE tindrà, excepcionalment per a no incórrer en crèdit extern, accés a
convertir eurocats a euros per a sufragar les despeses del sistema amb l'únic
límit de la seva capacitat màxima d'endeutament sense que li sigui d’aplicació
la ràtio de canvi.

Participació de particulars

11.

Els particulars poden participar obrint comptes en eurocats, inicialment sense
accés a crèdit.

Podran carregar el saldo d’aquest compte:
•

comprant eurocats amb euros,

•

rebent pagaments de qualsevol tipus, com per exemple un abonament
mensual procedent de la promoció de vendes prevista al punt 9,

•

rebent en eurocats part del seu salari per part de seus ocupadors. (El
possible pagament de salaris en eurocats està sent objecte d'estudi pel
sindicat CCOO en aquest moment, ja que els sindicats majoritaris van
ser convidats a pronunciar-s'hi per part dels promotors del sistema
EUROCAT).

Els particulars participaran en el sistema:
•

comprant béns i serveis a les empreses i autònoms,

•

pagant algunes contribucions, imposts, serveis o sancions a entitats
públiques, quan sigui possible.

•

També podran participar en els sistemes de reputació i avaluació mútua
descrits en l'apartat 6.

•

En la mesura que rebin pagaments per salaris en eurocats, també
podran optar al sistema de canvi invers previst a l'apartat 10 en el
percentatge que marqui la ràtio de canvi.

11.1.

Compres d'eurocats.

Els particulars podran comprar eurocats amb euros de dues maneres:

11.1.1.

Compres puntuals amb transferència bancària

11.1.2.

Recàrregues automàtiques. Podran programar recàrregues

automàtiques a base de domiciliacions bancàries. Les recàrregues
automàtiques generaran ordres automàtiques de càrrecs en un
compte bancari ordinari en euros de l’usuari.

12.

Finançament del sistema: ingressos de l'entitat gestora.

L'EMC com a entitat gestora del sistema EUROCAT cobrarà serveis i quotes als
participants.

Inicialment, les quotes seran:
Particulars.
10 EUC a deduir de les seves promocions mensuals a partir del
primer any d’alta al sistema.
Quota d’alta d’1 € per l’enviament de la targeta.
Empreses:
Quota d'entrada: 50 € a cobrar tres mesos desprès de l’alta al
sistema.
Quota mensual: 8 EUC
Quota anual de 50 € a partir del primer any de pertinença al
sistema.

Els altres serveis que pugui vendre l'entitat gestora als partícips es facturaran
d'acord amb el seu valor de mercat. Essencialment el CGE pot vendre serveis
de màrqueting a empreses oferint enviaments comercials segmentats als
consumidors del sistema, explotant així la informació transaccional acumulada
en el sistema, previ acord dels participants en el moment d'incorporar-s'hi.

Donat que l'entitat gestora és sense ànim de lucre, qualsevol benefici net
obtingut revertirà en menors quotes per als membres del sistema.

Els ingressos financers del compte de fideïcomís que estarà a l'entitat bancària
col·laboradora també aniran destinats a reduir els costos en quotes als
participants del sistema.

Annex - Paràmetres

Els paràmetres recollits o enunciats en aquest document són o seran valors
inicials que es calculen d'acord a estimacions raonables, però que hauran de
ser reconsiderats de forma conscienciosa periòdicament i corregits segons les
necessitats del sistema.

El consell assessor del EUROCAT tindrà un paper essencial en l'estudi de les
estadístiques de funcionament del sistema i la verificació o correcció d'aquests
paràmetres, que llistem a continuació:

Ràtio d'activitat de:
M1: 2
M2: 0,5
M3: 0,25

Proporció de massa monetària destinada a:
M1: 75%
M2: 15%
M3: 10%

Sostre del crèdit ordinari:

30% de la xifra de facturació anual.

Import màxim de cada aval:

100 €

Repartiment de les entrades en euros del compte fideïcomís:
Canvi invers: 90%
Fons de garantia: 10%

Quotes del servei:

Particulars.
10 EUC a deduir de les seves promocions mensuals a partir del
primer any d’alta al sistema.
Quota d’alta d’1 € per l’enviament de la targeta.
Empreses:
Quota d'entrada: 50 € a cobrar tres mesos desprès de l’alta al
sistema.
Quota mensual: 8 EUC
Quota anual de 50 € a partir del primer any de pertinença al
sistema.

