
Fons municipal per a la promoció i el foment de
l’Economia Social i Solidària a la població d’Arbúcies

BASES REGULADORAS

1. Antecedents y objectiu

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Finances Ètiques, Activisme i Economía crítica 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.

L'objectiu d'aquest fons és donar suport a la creació d'empreses i negocis locals amb impacte social,
econòmic i ambiental, mitjançant l'accés a finançament per a entitats d'economia social i solidària, així
com organitzacions del tercer sector, sobretot amb difícil accés a crèdit.

2. Descripció del programa

Aquest fons es desenvoluparà mitjançant un itinerari d'acompanyament per accedir als dos instruments
financers proposats.

2.1. Itinerari d’acompanyament

Fase “CONEGUEM”: Aquest itinerari s'inicia amb una formació col·lectiva i participativa presencial (o
online, depenent de la situació sanitària) al mateix municipi d'Arbúcies amb totes les entitats
interessades. Hi treballarem aspectes com ara: explicació detallada del fons, què són les finances
ètiques i com hi podem accedir com a microempreses o petites empreses de l'Economia Social, la
importància de l'enfortiment dels fons propis per a les entitats de l'Economia Social, entendre un balanç.

Fase “PREGUNTEM”: A continuació, s'iniciarà una sèrie de sessions individuals en què començarem a
aprofundir en cada cas particular. Aquestes seran presencials o en línia. L'objectiu és conèixer-vos més
de prop a cada entitat.

Fase “APROFUNDIM”: Després continuarem amb els assessoraments en funció de cada cas, i entre cada
sessió (estimem 2 sessions encara que dependrà de cada cas) es farà un treball intermedi de preparació
de documentació (comptes, anàlisi etc) per oferir les millors recomanacions en cada cas.

Fase “FINACEM”Un cop fet l'acompanyament, les entitats participants podran optar a l'instrument
financer més adequat a cada cas.

Fase “PARTICIPEM”: En cas d'haver utilitzat l'instrument d'aportacions al capital, la Fundació podrà
utilitzar el fons per incorporar-se com a sòcia de l’entitat sol.licitant fomentant d’aquesta manera la
cooperació, des de dis de l’empresa per tal de desenvolupar el seu creixement i aportar valor social,
ambiental i econòmic.

2.2. Instruments financers:
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a. Préstecs reintegrables per donar resposta a necessitats de finançament no resoltes en el mercat
bancari:

QUANTIA MÀXIMA: Fins a 10.000€.

INTERÈS: S’haura d’afegir el 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.

b. Aportacions al capital social de les entitats beneficiàries:

TIQUET: 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

3. Requisits d’accés al programa

3.1. Tipologia d’entitats i projectes

Els projectes susceptibles de rebre suport dels fons són aquells que provenen d’entitats d’economia
social i solidària i entitats o empreses del Tercer Sector.

Els sol.licitants han de ser entitats o empreses de nova creació (enteses com les que han estat creades
durant els tres anys anteriors), o bé presentar noves línies d’activitat per al creixement, la diversificació o
la millora en l’eficiència; o bé entitats que hagin sofert l’impacte negatiu de la pandèmia de Covid-19.

3.2. Àmbit territorial

Les entitats han de tenir la seu social a Arbúcies ii/o els projectes finançats han de repercutir a la Vila, bé
sigui a través de l’intercanvi comercial intens amb proveïdors i clients locals i/o la creació de llocs de
treball a la Vila.

3.3. Projectes susceptibles de finançament
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Els sectors econòmics prioritaris són:

- Sistemes de benestar social: serveis sociosanitaris, habitatge social, microcrèdit assistencial.
- Eficiència energètica i energies renovables: aïllament tèrmic d’immobles, cogeneració, energia

solar-tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica, hidroelèctrica…
- Projectes en favor del Medi ambient com: gestió de residus, reciclatge de matèries primeres,

economia circular, gestió forestal.
- Agricultura de proximitat i comercialització de productes ecològics.
- Cooperació al desenvolupament.
- Animació sociocultural
- Comerç just i solidari.
- Desenvolupament local i economia de proximitat.

Els projectes emmarcats en algun dels sectors prioritaris rebran una puntuació de 2 punts addicional a
l'hora d'avaluar el projecte

Les següents activitats queden excloses:

- Producció i comercialització d’armes.
- Evident impacte negatiu en el medi ambient de l’activitat econòmica.
- Us i desenvolupament de fonts energètiques i de tecnologies perilloses per a les persones i el

medi ambient en el sistema de producció, proveïment o comercialització.
- Haver estat sancionat o trobar-se en curs algun procediment per explotació laboral infantil i/o

violació dels drets humans.
- Realitzar activitats d’investigació que comportin experiments amb persones desfavorides o no

tutelades o bé amb animals.
- Entitats que realitzin cria intensiva d’animals que no respectin els criteris previstos pels

estàndards de la certificació ecològica.
- Pràctiques d’exclusió-marginació de minories o de determinades categories de la població.
- Relació directa amb règims que notòriament no respecten els drets humans i/o siguin

responsables de la destrucció del medi ambient.
- Activitats relacionades amb la mercantilització del sexe.
- Activitats relacionades amb els jocs d’atzar.

3.4. Criteris econòmics i financers

Per a la valoració de la petició de finançament, les empreses i entitats han de demostrar que:

- Ha treballat i disposa d’un anàlisi de viabilitat econòmica i els elements claus que la sostenen.
- Ofereix la capacitat suficient per poder fer el retorn del préstec sol.licitat.
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- Que disposi d’un mínim autofinançament de la inversió necessària per a la posada en marxa del
projecte.

- Que el finançament previst sigui proporcionat i no posi en qüestió la viabilitat i sostenibilitat a
mig termini del projecte.

- Que l’equip de persones que impulsen el projecte tingui les habilitats, les capacitats i les
aptituds per a desenvolupar-lo.

- Que disposi dels permisos i les llicències necessàries per desenvolupar la seva activitat.

4. Documentació a presentar:

Primera fase: Recepció de sol·licituds d'interès al programa.

Els projectes interessats han de completar el formulari d'interès publicat a la web
https://finanzaseticas.net/

Segona fase: Participació dels projectes seleccionats a l'itinerari d'acompanyament.

Durant aquesta fase, la Fundació Finances Ètiques podrà sol·licitar la documentació següent amb
l'objectiu de començar a avaluar la participació a la següent fase:

- Formulari de sol.licitud
- Memòria del projecte
- Documents legals de l'empresa o entitat
- CIF
- Balanç i compte de pèrdues i guanys dels darrers tres exercicis (en el seu cas).
- Compte de pèrdues i guanys i balanç previsional dels propers tres exercicis.
- Previsió de caixa dels propers tres exercicis
- Certificat negatiu de deute amb les administracions públiques.
- Altres documents rellevants segons el cas (Memòria d’activitat, Balanç social, Pla de Marketing,

Pla comercial etc)

Tercera fase: Avaluació dels projectes interessats en el fons.

Un cop realitzat l'acompanyament descrit a l'apartat 2.1., la Fundació Finances Ètiques realitzarà l'anàlisi
econòmica i socioambiental de les entitats interessats en el fons amb l'objectiu de passar a la següent
fase. L’entitat sol·licitant del fons aportarà quanta documentació i informació acicional sol·liciti la
Fundació, comprometent-se a aportar-la amb el màxim rigor i veracitat. L’anàlisi contemplarà, els
aspectes tècnics i econòmics així com els socials i ambientals que son avaluats a partir dels qüestionaris
i les entrevistes determinades a tal fi.fent la seva proposta a l'Ajuntament d’Arbúcies. Per això, les
entitats i empreses seleccionades hauran d'haver presentat els documents relacionats a la Segona fase.
La resolució serà comunicada a les empreses i entitats sol·licitants.
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Cuarta fase: Perfeccionament de l’operació

Cadascuna de les operacions es perfeccionaran mitjançant la signatura d’un acord regulador amb
l’entitat i amb l’adquisició de participacions de l’empresa o, en el cas de préstecs o préstecs subordinats,
amb la signatura d’un contracte de préstec en les condicions econòmiques. En l’acord regulador, el
sol·licitant es compromet a mantenir el destí de la inversió segons es declara a la sol·licitud del fons.

Cinquena fase: Inversió en capital o préstecs o préstecs participatius als projectes seleccionats

Un cop signat l'acord regulador, es procedirà a fer el desemborsament econòmic per mitjà de
transferència bancària al compte indicat a l'acord regulador.

Sisena fase: Participació als òrgans d’administració de l’empresa

En el cas de la línea de capital social, necessàriament l’aportació de capital ha d’anar lligada a un
acompanyament, tant per garantir l’èxit i supervivència de la inversió com per generar valor social
econòmic i ambiental en l’empresa des de la proximitat.

5. Procediment d'anàlisi dels projectes:

Un cop rebuda la documentació, la Fundació Finances Ètiques procedirà a les dues anàlisis:

1º) Viabilitat econòmica del projecte: amb tota la documentació aportada per l'entitat, la FFE realitzarà
una avaluació que determinarà si l'empresa o entitat és apta o no per participar a les línies a) i b).

2º) Avaluació socioambiental: una vegada realitzada l'anàlisi de viabilitat econòmica anterior, la FFE
realitzarà l'avaluació socioambiental segons els criteris descrits a l'apartat següent.

Amb totes dues anàlisis, la Fundació Finances Ètiques emetrà un informe que presentarà davant la
Comissió de Seguiment per recollir aportacions i dubtes. Si sortissin dubtes, es traslladarien a la entitat
o empresa per resoldre'ls.

Un cop resolts tots els dubtes i havent recollit les impressions de la Comissió de Seguiment, la Fundació
Finances Ètiques emetrà una resolució final que es comunicarà via e-mail a l'entitat o empresa
beneficiària.

6. Criteris d'avaluació socioambiental

L'avaluació socioambiental es farà en base a una puntuació sobre 8, basant-se en els criteris d'avaluació
socioambiental següents:
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Creació d'ocupació Max 1 punt

Gènere Max 1,5 punts

Inclusió Max 1,5 punts

Arrel Max 1,5 punts

Sensibilitat ambiental Max 1 punt

Gestió responsable i accés a finançament Max 1,5 punts

7. Comunicació

La participació en aquesta convocatòria suposa que els sol·licitants autoritzen expressament i sense cap
contraprestació que la Fundació Finances Ètiques pugui fer difusió en qualsevol mitjà de comunicació
interna o externa del nom de l'empresa o entitat que formi part del programa.

8. Informació i contacte

Per informació sobre la convocatòria es pot consultar la pàgina web https://finanzaseticas.net/ o escriure
per correu electrònic a la següent adreça:

info@finanzaseticas.net

9. Protecció de dades

D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals s'informa a
les persones candidates que el tractament de les dades personals facilitades mitjançant la presentació
de la sol·licitud per participar al programa, només s'utilitzaran per aquest fi.
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