2a convocatòria: fins al 30 setembre 2022
La Fundació Finances Ètiques posa en marxa
el Fons d'Impacte per a l’Economia Social i
Solidària a la ciutat de Barcelona amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona

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

Fons d'inversió d'impacte
per a

l’Economia
Social i Solidària
a la ciutat de

Qui pot accedir?
Criteris de valoració

Tipologia d’entitats i projectes

Viabilitat econòmica

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

Capacitat de retorn del préstec
Mínim autofinançament per a la posada en
marxa del projecte

- De nova creació (creades durant els tres anys
anteriors) o que presentin noves línies
d’activitat o diversificació en relació a les
activitats habituals de l'entitat
- Micropime o petita empresa: menys de 50
persones treballadores, menys de 10 milions de
d'ingressos anuals i de total de balanç.
- Seu social a la ciutat de Barcelona i/o els
projectes finançats han de repercutir a la ciutat
- Independents respecte als poders públics

Finançament previst proporcionat
Perfil de l'equip de persones que impulsen
el projecte

Sectors prioritaris
Sistemes de benestar social: serveis
sociosanitaris, habitatge social, microcrèdit
assistencial, etc
Eficiència energètica i energies renovables:
aïllament tèrmic d’immobles, cogeneració,
energia solar fotovoltaica, etc
Economia circular i mediambiental: gestió de
residus, reciclatge de matèries primeres,
gestió forestal, etc
Agricultura de proximitat i ecològica (inclosa
comercialització)
Animació sociocultural
Comerç just i solidari
Desenvolupament local i economia de
proximitat

Permisos i llicències necessàries per
desenvolupar l'activitat
Es valorarà la utilització de l'eina de Balanç
social o la seva pertinença a Pam a Pam i
d'altres sistemes d'avaluació.
Avaluació socioambiental: creació
d'ocupació, gènere, inclusió, arrelament,
sensibilitat ambiental, gestió responsable

Quin finançament aporta el programa?
Línia de finançament
participatiu
Les operacions de préstec vinculades a
aquesta línia tindran com a venciment formal
un termini superior a 5 anys o fins a la
dissolució de la cooperativa. En cada cas es
pactarà amb la empresa el procés
d’amortització en funció dels fluxos de caixa i
el projecte d’acompanyament empresarial que
pot ser diferent al termini formal.
S’estableixen les següents condicions
particulars:
- Import mínim: 3.000€
- Import màxim: 30.000€
- Termini orientatiu: 4 anys
- Possibilitat de cancel·lació anticipada sense
cost.
- Tipus d’interès: s'aprova a cada operació en
funció del risc de la mateixa.

Línia de capital social
IMPORT: L’import a invertir serà d’entre 10 i
30 mil euros, amb el límit màxim del 25% del
total de capital social.
TERMINI: el termini de recuperació anirà
vinculat al pla de desinversió que serà aprovat
per la comissió de seguiment en cada
operació.
CONDICIONS ECONÒMIQUES: es negociaran
en cada cas segons la situació econòmica de
l’entitat beneficiària, la seva forma jurídica i
els seus estatuts. Les condicions econòmiques
hauran de ser aprovades per la comissió de
seguiment (en què participa l'Ajuntament de
Barcelona) així com pels òrgans de govern de
l’entitat beneficiària.

Aportem
acompanyament i
seguiment
Formació inicial a totes les entitats
beneficiàries del programa sobre
reforçament dels fons propis i
estratègies per a aconseguir-ho.
Assessoraments inicials
individualitzats analitzant aspectes
concrets de cada entitat
En aquelles empreses on es faci
aportació al capital social es farà un
seguiment específic. L’acompanyament
es fa a partir de la participació en els
òrgans d’administració de l’empresa

