
FONS D’IMPACTE PER L’ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA A
BARCELONA

1. Introducció

El 9 de desembre de 2021 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 Mecanisme
pel finançament dels fons propis de les empreses i entitats d’economia social i solidària de Barcelona,
aquest mecanisme rep el nom de Fons d’Impacte per l’ESS a Barcelona (des d’ara el Fons).

El Fons d’Impacte per l’ESS a Barcelona s'emmarca dins L’Estratègia de l'Economia Social i Solidària
a Barcelona 2030, que té com a una de les línies de treball (L7, palanca 4a) l’enfortiment de les
capacitats financeres del sector com una de les seves prioritats i assenyala les finances ètiques com
a aliades per a afrontar aquest repte.

2. Objectius

A través d'aquesta convocatòria es persegueixen dos objectius:

a) Aportació de fons: es disposa d’un fons fins a 300.000€ amb l’objectiu d’enfortir els
finançament propi d’empreses i entitats d’economia social i solidària. Aquest fons es
convertirà en préstecs participatius o aportacions temporals en el capital social d’aquestes.

b) Objectiu del acompanyament: la disposició d’aquest fons serà instrumental per a
acompanyar els òrgans de govern de les empreses i entitats beneficiàries en les estratègies
més oportunes per enfortir el seu finançament propi des d’una òptica d’intercooperació
aprofitant la xarxa i el coneixement del dispositiu.

3. Descripció del programa

El programa s’implementa a partir de dues línies de treball: la línia de concessió de finançament
propi, que consisteix en l’aportació de de capital social o concessió de finançament subordinat, i la
línia d’acompanyament:

4. Línia de finançament propi

Aquesta línia s’articula a través de dos mecanismes de finançament.

a) capital social

TIQUET: 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 del principal aportat anirà vinculat al pla de desinversió
que serà recollit en un acord regulador entre les parts.



CONDICIONS ECONÒMIQUES: seran acodades en cada cas atesa la situació econòmica
de les entitats beneficiàries, la seva forma jurídica i els seus estatuts. Les condicions
econòmiques quedaran recollides en el acord regulador signat entre les parts.

b) Línia de finançament participatiu

Les operacions de préstec vinculades a aquesta línia de finançament tindran la consideració de
patrimoni net als efectes de reducció de capital i liquidació de societats previstes a la legislació
mercantil. En cada cas es pactarà amb l’empresa el procés d’amortització en funció dels fluxos de
caixa i el projecte d’acompanyament empresarial. 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: es composa d’una part variable vinculada a l’èxit de la línia
d’acompanyament i que serà acordada entre les parts i una part fixa vinculada a l’evolució de
l’índex de preus al consum del mes de desembre de l’any anterior a la signatura de l’acord
regulador.

5. Línia d’acompanyament empresarial

Aquest acompanyament es desenvolupa en dos moments de suport:

- Moment 1 (abans de la inversió): Consistent en una sèrie de reunions individualitzats amb
cadascuna de les entitats participants en què es aprofundirà en aspectes concrets sobre
potencials estratègies d’ampliació dels recursos propis de l’entitat. Aquests reunions seran
online o presencials, en funció de la situació sanitària i de les entitats i empreses participants
i tindrà una durada d'entre 1 i 2 hores.

- Moment 2 (després de la inversió): l’acompanyament, tindrà com a objectiu tant el garantir
l’èxit i supervivència de la inversió com la generació valor social econòmic i ambiental en
l’empresa des de la proximitat des d’una perspectiva d’intercooperació. L’acompanyament es
fa a partir de la participació (amb veu però sense vot) en els òrgans d’administració de
l’empresa fet que pensem que garantirà el seu efecte.

Cada operació es formalitzarà per mitjà d’un acord regulador amb l’entitat per definir la
metodologia de seguiment i acompanyament. Aquest acompanyament anirà orientat a fer un
treball que porti l’empresa a augmentar els seus fons propis durant el període que dura la
participació.

6. Requisits d’accés al programa

Per accedir al programa, les entitats beneficiàries hauran d’atenir-se als següents criteris:



6.1. Tipologia d’entitats i projectes

Els projectes susceptibles d’acollir-se al Fons han d’estar promoguts per entitats de
l’economia social i solidària: cooperatives, fundacions, associacions, societats laborals,
mutualitats, centres especials de treball, empreses d’inserció i les empreses socials, enteses,
aquestes últimes per tenir com objectiu primordial la consecució d’impactes socials
mesurables i positius per sobre de l’obtenció de beneficis per als seus propietaris, produir
béns o serveis coherents amb el seu objecte social, limitar el repartiment dels beneficis entre
els propietaris i revertir-los en la seva totalitat o en gran part a l’assoliment dels objectius
socials, i finalment ser gestionades de forma democràtica i transparent.

Els projectes susceptibles de rebre suport del fons són aquells que provenen d’entitats
d’economia social i solidària de nova creació (màxim 3 anys) o bé que impulsen nous
projectes i activitats.

A més, les beneficiàries han de ser de tamany de micropime o petita empresa: menys de 50
persones treballadores, menys de 10 milions d’ingressos i de total de balanç.

6.2. Àmbit territorial

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

6.3. Sector d’activitat de les beneficiàries

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…

- Medi ambient: gestió de residus, reciclatge de matèries primeres, economia circular.
- Agricultura de proximitat i comercialització de productes ecològics.
- Cooperació al desenvolupament.
- Animació sociocultural
- Comerç just i solidari.
- Empreses socials i responsables: activitats empresarials que inspirant-se en els principis

de l’economia civil, contemplin també la inclusió de criteris socials, solidaris i ambientals
(responsabilitat social corporativa).

- Activitats de foment del crèdit a les persones per a la satisfacció de necessitats primàries
(habitatge, transport, manutenció, educació…)

Les entitats que operin en sectors no prioritaris només seran admeses sota criteri de la
comissió de seguiment en funció de les places disponibles.

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.

7. Criteris de valoració

Totes les candidatures que vulguin passar al moment 2 seran valorades en base als següents
criteris:

7.1. Valoració sòcio-ambiental

L'avaluació socioambiental es farà en base a una puntuació sobre 9, basant-se en els criteris
d'avaluació socioambiental següents:

Creació d’ocupació Max 1,5 punts

Gènere Max 1,5 punts

Inclusió Max 1,5 punts

Arrelament Max 1,5 punts

Sensibilitat ambiental Max 1,5 punts

Gestió responsable i accés a finançament Max 2 punts

S’atorgarà un punt addicional per la utilització de la eina de Balanç social o per la seva
pertinença a Pam a Pam.

7.2. Requisits econòmics i financers
L’empresa o entitat haurà 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 de la quantitat sol.licitat.



- Que disposa 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.

8. Terminis, documents i procediment de la convocatòria

8.1 Accés al moment 1

La presentació de candidatures per incorporar-se al moment 1 és

abans de les 23.59 del 31 de març de 2023

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

8.2 Accés a la línia de finançament propi:

Per accedir al finançament del fons és imprescindible haver passat pels moments 1 i 2 del
programa durant els quals es desenvoluparà de manera conjunta la proposta d’inversió sota
els criteris definits en el punt 7. L’entitat candidata al finançament haurà de presentar la
següent documentació:

- 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).

La Fundació Finances Ètiques, en el seu cas, elaborarà la proposta de finançament que serà
presentada a la comissió de seguiment del fons abans del 30 de juni de 2022.

Les operacions aprovades per la comissió de seguiment 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 subordinats, amb la signatura d’un contracte de préstec en les
condicions econòmiques aprovades també adhoc per la comissió. 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.

Accès al Moment 2

Les entitats beneficiàries de la línia de finançament propi participaran de manera automàtica
en el moment 2

9. Comissió de seguiment



La Comissió està integrada per les persones següents:

● Un/a representant de la direcció de Finançament de l’Ajuntament de Barcelona
● Un/a representant del Serveis d’Economia cooperativa i solidària i consum de l’Ajuntament de

Barcelona
● Un/a representant de la Fundació Finances Ètiques
● Un/a expert reconegut/da en economia social i solidària i finances ètiques

La comissió fa el seguiment del fons i aprova totes les operacions de seguiment i de desinversió del
fons, així com les seves condicions econòmiques.

10. 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.

11. 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

12. 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.

https://finanzaseticas.net/
mailto:info@finanzaseticas.net

