
l’Economia
Social i Solidària 

Fons municipal per a la
promoció i el foment de

  

a la població d’ 

L’Ajuntament d'Arbúcies i la Fundació
Finances Ètiques signen un conveni de
col.laboració amb l'objectiu de desenvolupar
un Fons municipal per a la promoció i el
foment de l’Economia Social i Solidària a la
població d’Arbúcies. 

Contacte: 
lucia@finanzaseticas.net
www.finanzaseticas.net



Quin tipus de finançament?
 

Préstecs reintegrables

Aportacions al capital social de les
entitats beneficiàries

QUANTIA MÀXIMA: Fins a 10.000€. 

INTERÈS: S’haura d’afegir  IPC amb un límit
màxim que no podrà ser superior al tipus
d’interès legal del diner i amb un límit mínim
de 1%.

TERMINI DE DEVOLUCIÓ: Màxim 42 mesos

PERÍODE DE CARÈNCIA INICIAL: Fins a 6
mesos addicionals als 4 anys de devolució

Aquests préstecs podran prendre la
consideració de participatius, subordinats, o
en el cas de cooperatives, participacions
especials.

IMPORT: Fins a 10.000€ amb el límit màxim
del 25% del total de capital social.

REMUNERACIÓ: Fixe. Aquesta s’establirà en el
tipus d’interès del diner i un límit màxim del
3%

TERMINI DE DEVOLUCIÓ: Màxim 4 anys

Criteris de valoració
 

Viabilitat econòmica

capacitat retorn del préstec 

Mínim autofinançament 

Sol·licitud de finançament proporcionat

Equip de persones que impulsen el projecte

Permisos i llicències necessàries 

Condicions d'accés
Qui pot accedir?

 

Sistemes de benestar social: serveis
sociosanitaris, habitatge social, microcrèdit
assistencial

Eficiència energètica i energies renovables:
aïllament tèrmic d’immobles, energia solar
fotovoltaica, eòlica, etc

Economia circular i mediambiental: gestió
de residus, reciclatge de matèries primeres, 
 gestió forestal, etc

Agricultura de proximitat i ecològica
(inclosa la comercialització)

Comerç just i solidari

Economia de proximitat

-  Entitats jurídiques d’economia social i
solidària (cooperatives, associacions,
fundacions, mutualitats, etc.)

- De nova creació o que presentin noves línies
d’activitat; també entitats que hagin sofert
l’impacte negatiu de la pandèmia de Covid-19.

- Amb seu social a Arbúcies i/o els projectes
finançats han de repercutir a la Vila.

-Sectors econòmics prioritaris :

Acompanyament
 

Formació col·lectiva de totes les entitats

Acompanyament amb sessions individuals 
 presencials o en línia. 

Assessorament sobre l'instrument de
finançament més adequat en cada cas
 
En cas d'haver utilitzat aportacions al
capital, la Fundació podrà utilitzar el fons
per incorporar-se com a sòcia de l’entitat 


