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Què ofereixen les finances
inances i assegurances ètiques als ens locals?
ARÇ
www.arc.coop
Cooperativa de treball dedicada a la corredoria d’assegurances, que promou i aplica
l’assegurança ètica i que disposa del segell ETHSI que ho acredita.
Serveis que ofereix a les administracions locals:
1. Assessorament per incloure clàusules socials en els plecs dels concursos públics
per a la gestió de programes d’assegurances
2. Formació per a associacions i personal tècnic d’administracions públiq
públiques
Quines normatives asseguradores hi ha?, etc.
3. Formació per a persones emprenedores
Quines assegurances, des de la vessant d’assegurances ètiques, necessita la
persona emprenedora per dur a terme l’activitat prevista?
4. Contractació d’assegurances per a ad
administracions públiques
D’accidents de voluntariat, de responsabilitat civil, de danys materials, de cursos de
formació, de vida...
Tots aquests serveis els ofereixen ja a diversos ajuntaments, consells comarcals i
ateneus cooperatius.

ARÇ, SCCL, c/ Casp 43, 08010 Barcelona,, Tel. 93 423 46 02, arccoop@arc.coop
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ASCA (Acció Solidària contra l’Atur)
https://acciosolidaria.cat/
És una fundació privada que concedeix préstecs sense interessos a persones aturades.
Els seus fons provenen de 300 donants i la gestió la duen a terme per 38 per
persones
voluntàries i 4 contractades.
Serveis que ofereix a les administracions locals:
1. Finançament amb crèdits retornables de projectes emprenedors o empreses que
volen ampliar les seves activitats, que els presenten els ajuntaments perquè ells
en facin la tria per garantir
garantir-ne la solidesa.
2. Convenis amb ajuntaments perquè aquests facin d’entitats tramitadores.
L’Ajuntament els fa arribar projectes i ASCA els estudia i finança si els
considera prou sòlids.
Les quanties a finançar acostumen a anar d’algun miler d’euros a 20.000.

ASCA, C/ Riera de Sant Miquel, 1 bis, 08006 Barcelona, Tel. 93 217 02 88,
info@acciosolidaria.cat

Jornada 28/02/2019

FIARE
https://www.fiarebancaetica.coop/ca
És una cooperativa de crèdit europea de finances ètiques amb presència a Itàlia i l’Estat
espanyol. En aquests moments està en procés d’obrir una sucursal a Barcelona. Per
internet ja es pot fer tota l’operativa bancària. El seu objectiu és finançar activitats del
tercer sector, les empreses socials i l’economia social i solidària. Fiare, a més de ser una
banca cooperativa, disposa de dues formes jurídiques més: la fundació Fiare i les
associacions Fiare en moltes comunitats de l’estat.
Serveis que ofereix
ereix a les administracions locals:
Com a banca cooperativa:
1. Fer-se
se soci de la cooperativa, l’Ajuntament, amb una aportació al capital social
de 600 euros. Serveix per enviar un missatge a la ciutadania del valor de les
finances ètiques i obre la porta a ttreballar
reballar altres formes de col·laboració entre
l’Ajuntament i Fiare.
2. Disposar d’un compte corrent com a Ajuntament per despeses de tresoreria o per
gestionar alguna convocatòria de subvencions.
3. Proporcionar finançament al mateix Ajuntament; és un servei poc habitual però
que s’ha fet amb alguns ajuntaments que són socis de Fiare.
4. Fer avançaments de subvencions a entitats.
Com a fundació o com a associació territorial:
1. Concedir microcrèdits amb dues modalitats:
a) microcrèdits assistencials adreçats a persones en situació d’extrema
vulnerabilitat i de vegades amb la participaci, no sols de l’Ajuntament sinó
també d’alguna associació (per exemple, SOS Racisme)
Racisme);
b) microcrèdits
icrocrèdits per a autoocupació individual o en forma cooperativa, de
vegades adoptant la forma de subvenció reintegrable, d’altres en què
l’Ajuntament concedeix una subvenció a Fiare que s’utilitza com a fons de
garantia per a la línia de microcrèdits, i també afegint
afegint-hi els serveis
d’assessorament
’assessorament i acompanyament al projecte emprenedor.
2. Tallers a escoles i universitats sobre educació crítica financera.
3. Estudien oferir algun producte financer que ajudi a capitalitzar les entitats
d’ESS.

FIARE, c/ Casp 43, 08010 Barcelona
Barcelona, Tel. 93 368 99 82,
comunicazione@bancaetica.com
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COOP57
https://www.coop57.coop/
És una cooperativa de serveis financers, propietat en aquests moments de 900 entitats
sòcies, que es dedica a finançar iniciatives d’ESS d’aquestes entitats sòcies. En aquests
moments mouen uns 19.5 milions de ssaldo viu en préstecs.
Serveis que ofereix a les administracions locals:
1. Fons mancomunats entre l’administració local i Coop57 per cobrir línies de
finançament de l’ESS. És una manera de compartir riscos.
2. Línies de subvencions adreçades a nous projectes pro
provinents
vinents d’entitats ja
consolidades de l’ESS per sufragar el cost financer per préstecs efectuats per
entitats de finances ètiques.
3. Préstecs a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Coop57 pot finançar la
construcció prenent com a garantia el dret de supe
superfície
rfície que té concedida la
cooperativa.
4. Préstecs per finançar la rehabilitació d’equipaments municipals cedits a
iniciatives d’ESS.
5. Préstecs a les persones sòcies de cooperatives perquè facin una aportació
voluntària al capital social de la cooperativa amb la subvenció que reben de
l’administració, a fi de capitalitzar les cooperatives.

Coop57, C/ Premià 15, baixos, 08014 Barcelona, Tel. 93 268 29 49,
coop57@coop57.coop
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Algunes preocupacions de les entitats de finances ètiques sobre la seva relació amb
els ajuntaments:









No acabar generant una bombolla d’ESS, que faci que quan es tallin les ajudes
públiques moltes entitats hagin de plegar
Que els vaivens polítics tallin plans d’actuació que, per força, han de ser a mitjà i
llarg termini
La necessitats dels grups polítics d’obtenir resultats a curt termini quan la creació i
consolidació d’ESS és a mitjà i llarg termini
Les reticències encara d’alguns interventors i secretaris, que cal vèncer mostrant-los
les iniciatives que adopten altres ajuntaments sense que els seus homòlegs posin cap
trava
El desconeixement de les administracions de les assegurances ètiques
La necessitat de considerar que la relació entre finances ètiques i ajuntament no és
tan sols comercial, sinó que pot ser una aliança estratègica per desenvolupar l’ESS,
per exemple mitjançant línies d’ajuts reemborsables.
La manca de transparència en la contractació de productes financers, ja que la llei no
ho regula i, per tant, cos
costa incloure-hi clàusules socials.
Les finances ètiques encara són poc conegudes entre la ciutadania; això no ajuda
que els consistoris li donin suport
suport.

