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El concepte de finances ètiques fa referència a un moviment que guanya força i es consolida 
en els últims anys, encara que podem trobar antecedents que es remunten al segle XVIII. 

El fonament d’aquest moviment és que l’activitat econòmica ha de tenir en compte el seu 
impacte en l’entorn a nivell social i mediambiental. Es rebutja el principi de la maximització del 
benefici i l’eficiència econòmics com a eixos vertebradors de l’activitat econòmica, i es fomenta 
la responsabilitat social tant de les empreses i organitzacions que desenvolupen una activitat 
econòmica com de les entitats que les financen.  

Això s’aconsegueix a través de productes financers d’estalvi i inversió que tenen un codi ètic 
associat que garanteix que els diners dipositats en les entitats financeres seran canalitzats cap 
a projectes o empreses que compleixin uns criteris socials o mediambientals determinats. 
D’aquesta manera es garanteix a la persona que estalvia que els seus diners s’utilitzen segons 
els seus principis ètics, i també es creen eines per a destinar finançament a projectes d’interès 
social. 

Es tracta d’un moviment molt divers, que engloba iniciatives que van des de bancs ètics i fons 
d’inversió ètics i solidaris, a organitzacions que concedeixen microcrèdits, bancs de 
desenvolupament local, i fins i tot eines de tipus més informal que s’han creat en el marc de 
xarxes d’economia solidàries, com poden ser bons o préstecs solidaris per a finançar projectes 
socials concrets. No obstant aquesta diversitat, en general podríem destacar com propis de les 
finances ètiques els aspectes següents: 

- La creació d’eines que permetin canalitzar fons cap a projectes i activitats d’interès 
social, 

- La creació d’eines que permetin invertir els diners estalviats d’acord amb uns principis 
ètics, 

- La penalització de les activitats que tinguin conseqüències negatives a nivell social o 
mediambiental, minorant el flux financer que s'hi destina, 

- Una forta vinculació amb el desenvolupament econòmic i social a nivell local. 

En el present informe aprofundirem en aquests temes. En primer lloc farem un breu repàs dels 
orígens i l’evolució històrica del moviment, examinant els principals referents a nivell europeu. A 
continuació ens ocuparem de les principals experiències a Catalunya i l’Estat espanyol. 

01. Introducció 
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Els primers antecedents es remunten a finals del segle XVIII, amb el naixement de les caixes 
d’estalvi. Als seus orígens, aquestes institucions complien una funció social: acostar els serveis 
financers a col·lectius sense accés al sistema bancari que no tenien més remei que acudir a la 
usura. El seu objectiu era millorar les condicions de vida de les classes populars, així com 
realitzar obres d’interès social. Actualment, les caixes d’estalvi s’han aproximat al funcionament 
dels bancs; tot i això, segueixen sent entitats sense ànim de lucre que destinen els seus 
excedents a obra social, i amb la consolidació de les finances ètiques, algunes d’elles estan 
retornant en alguna mesura al seu esperit original. D’altra banda, i lligat al naixement del 
moviment cooperatiu durant la revolució industrial, sorgeix la banca cooperativa, que pretén 
millorar les condicions de vida de la classe obrera. 

Més recentment, es pot esmentar el fenomen dels bancs dels pobres als països del Sud. Es 
tracta d’entitats que donen crèdits de petita quantia (microcrèdits) a famílies sense recursos 
perquè puguin iniciar projectes d’autoocupació. Les persones beneficiades són les que per la 
seva situació econòmica no poden oferir les garanties que els permetrien l’accés al crèdit d’un 
banc convencional. El més conegut d’aquests bancs dels pobres és el Grameen Bank, 
promogut a Bangla Desh per Mohammed Yunnus. Els microcrèdits han demostrat ser una eina 
molt útil en la lluita contra la pobresa als països del Sud, i en els darrers anys s’han començat a 
utilitzar també als països desenvolupats per finançar projectes d’autoocupació de persones 
sense accés al sistema bancari convencional. 

En els anys 60 i 70 sorgeixen moviments relacionats amb l’estalvi responsable. D’aquesta 
manera, es produeixen iniciatives de la societat civil reclamant transparència en les inversions 
dels principals bancs i companyies, així com diferents campanyes de boicot. 

En aquesta línia, comencen a aparèixer els primers bancs ètics, que d’una banda canalitzen els 
fons captats cap a inversions socialment responsables, i per altra banda garanteixen que els 
diners dipositats al banc s’invertiran segons una sèrie de criteris ètics. Un dels principis bàsics 
d’aquests bancs és la transparència, de manera que es pugui saber sempre a què està 
destinant el banc els diners.  

També apareixen els fons d’inversió ètics i solidaris. Els fons d’inversió ètics inverteixen el 
patrimoni aportat en empreses que compleixen una sèrie de criteris de responsabilitat social i 
ambiental establerts prèviament per la societat gestora. Els fons solidaris no tenen en compte 
aquest tipus de criteris a l’hora d’invertir, de manera que no tenen cap tipus de restricció en la 
selecció de la seva cartera. El caràcter de solidari els ve donat perquè una part dels beneficis 
obtinguts pel fons es destina a alguna associació o projecte d’interès social. 

02. Orígens i evolució històrica  
de les Finances Ètiques Europees 
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Mentre que els bancs ètics o socials canalitzen els recursos financers cap a projectes concrets 
a través de la concessió de crèdits, els fons d’inversió ètics inverteixen en els mercats 
financers. L’impacte social és diferent, ja que els fons ètics poden influenciar les grans 
empreses fonamentalment a nivell d’imatge. En aquest sentit, han aparegut índexs borsaris que 
recullen empreses socialment responsables (Domini 400 Social Index, Dow Jones 
Sustainability Index o FTSE4 Good). També existeixen companyies que realitzen investigació 
sobre les empreses que cotitzen en els mercats financers, com EIRIS o SIRI, i que emeten 
informes que són utilitzats per a les seves inversions financeres tant per fons ètics com per 
bancs ètics. El fet que una societat sigui exclosa d’un índex de responsabilitat social o tingui un 
informe desfavorable per part d’una companyia d’investigació sobre inversions ètiques pot 
afectar negativament la seva imatge. De fet, l’impacte dels fons ètics ve sobretot a aquest 
nivell, ja que el volum de recursos financers que és canalitzat a través d’inversions ètiques 
encara és molt reduït i no pot tenir un impacte a nivell de mercat. 

A continuació examinarem algunes experiències europees. 

Triodos Bank 
El Triodos Bank té el seu origen en una fundació que va néixer el 1971 amb l’objectiu 
d’aconseguir recursos financers per a projectes alternatius en àrees de l’economia, l’ecologia, 
la cultura o l’art. Aquesta fundació actuava com a intermediària canalitzant els recursos 
obtinguts cap a projectes a finançar. També va crear un fons de garantia per a poder acudir al 
crèdit bancari si fos necessari. 

Quan la funció de suport es va quedar petita, va sorgir la idea de crear un banc. El 1980 neix el 
Triodos Bank després d’obtenir l’autorització del Banc Central holandès. La definició de la 
missió del Triodos Bank és la següent: 

- “Triodos Bank té com objectiu contribuir a un canvi positiu i sostenible de la societat des 
del sistema financer, respectant les persones, la naturalesa i la cultura, 

- Triodos Bank finança empreses, organitzacions i projectes amb valor afegit en l'àmbit 
social, mediambiental i cultural, amb els estalvis i inversions de persones que desitgen 
fomentar i afavorir negocis responsables i innovadors,  

- Triodos Bank no solament té en compte els aspectes economicofinancers en la seva 
pràctica bancària, sinó també els socials i ètics. Aquesta triple aproximació es reflecteix 
en el nom Triodos, derivat de l'expressió grega tri hodos, que significa ‘triple via', 

- Com entitat financera internacional i independent, Triodos Bank pretén promoure una 
renovació social positiva i sostenible, 

- Respectant sempre els seus objectius socials, Triodos Bank busca també obtenir un 
òptim rendiment econòmic.” 
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Referent a les seves inversions, Triodos Bank únicament finança empreses i organitzacions 
que treballin en l’economia social, en temes mediambientals, culturals o artístics, cooperació 
internacional i altres projectes innovadors. També gestiona una cartera de fons d’inversió, la 
major part dels quals es gestionen segons criteris mediambientals. 

Els productes que predominen són d’estalvi a llarg termini, però també ofereix altres serveis 
com els bancs convencionals, i amb una remuneració similar. 

Un altre aspecte a destacar del Triodos Bank és la transparència: es facilita informació 
sobre els projectes i entitats que han rebut crèdits del banc, de manera que es pot saber a 
què s’estan destinant els diners. Aquesta pràctica no se sol trobar en la banca convencional 
per la seva política de confidencialitat sobre els crèdits concedits. 

Més informació: 

Banca Popolare Etica 

http://www.triodos.es 

La iniciativa per a la creació d’aquest banc va sorgir d’un grup d’associacions de voluntariat i 
cooperatives del nord-est italià, que es van proposar la creació d’un banc que financés 
exclusivament projectes amb una orientació social. El 1995 van crear una cooperativa per a 
gestionar el procés de creació del banc i per reunir el capital mínim que exigeix la normativa 
italiana. Després d’una campanya de màrqueting i captació de fons per tot el territori italià van 
aconseguir recaptar els diners necessaris. El 1998 es va obtenir l’autorització de les autoritats 
italianes i es va constituir el banc. 

El model de la Banca Popolare Etica entén la banca com un punt de trobada entre persones 
que exigeixen una inversió conscient i responsable dels seus diners i iniciatives 
socioeconòmiqes que s’inspiren en un model de desenvolupament social i humà sostenible. 

Els estatuts del banc recullen els següents principis que guien la seva actuació: 

- Les finances èticament orientades són conscients de les conseqüències no 
econòmiques de les accions, 

- L’accés al finançament, en totes les seves formes, és un dret humà, 

- L’eficiència i la sobirania són components de la responsabilitat ètica, 

- El benefici produït per la propietat i intercanvi de diners ha de procedir d’activitats 
orientades cap al benestar comú i haurà de ser equitativament distribuït entre tots els 
individus que contribueixen a la seva consecució, 

- La màxima transparència de totes les operacions és una de les principals condicions de 
les activitats de finances ètiques, 

- Cada organització que s’adhereix als principis de les finances ètiques es compromet a 
inspirar en aquests principis la totalitat de la seva activitat. 

http://www.triodos.es/�
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La Banca Popolare Etica finança organitzacions del tercer sector (cooperatives, associacions o 
organitzacions socials) que desenvolupin projectes en les àrees:  

- Assistència social, 

- Cooperació internacional, 

- Protecció mediambiental, 

- Cultura i societat civil. 

Quan la clientela autoritza el banc a gestionar els seus estalvis, pot triar un d’aquests quatre 
sectors, així com el tipus d’interès que s’aplicarà als seus estalvis (entre un tipus màxim 
establert pel banc i zero). Entre els productes d’estalvi que ofereix destaquen els productes a 
llarg termini, però també ofereix altres serveis bancaris com comptes corrents, targetes de dèbit 
i crèdit, banca telefònica i per Internet. També ofereix una cartera de fons d’inversió ètics. 

La Banca Popolare Ètica segueix una política de transparència sobre l’ús donat als diners de 
manera que tota la informació relativa als crèdits concedits és pública. A més, existeix un 
comitè ètic triat que vigila que totes les activitats del banc respectin els valors socials i ètics 
sota els quals va ser fundat.  

Més informació: 

Banque Alternative Suisse (BAS) 

http://www.bancaetica.com 

La creació d’aquest banc va ser promoguda per una associació que agrupava persones 
provinents de moviments ecologistes, alternatius, del món sindical o d'ONGs. Aquesta 
associació va reunir el capital necessari i va realitzar tots els tràmits per a la constitució i 
obtenció de l’autorització administrativa. La Banque Alternative Suisse (BAS) va iniciar les 
seves activitats el 1990 com a cooperativa de crèdit. 

El respecte als principis ètics té preferència sobre la maximització del benefici. De fet, l’entitat 
no practica la política de maximització del benefici sinó que treballa segons el principi de 
cobertura de les despeses. Concep la seva activitat com una alternativa a la lògica econòmica 
dominant, basant la seva actuació en els següents principis: 

- Resolució solidària de problemes, 

- Igualtat de drets entre homes i dones, 

- Satisfacció de les necessitats bàsiques de cada ésser humà, 

- Preservació del mitjà natural, 

- Creativitat i innovació. 

Les activitats del banc es basen en la transparència i tots els crèdits aprovats són publicats. 

http://www.bancaetica.com/�
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L’evasió fiscal s’exclou expressament des del principi en qualsevol relació comercial (cal tenir 
en compte el context suís, on la població està sensibilitzada a exigir informació sobre l’ús que 
es fa dels seus diners davant la falta de transparència de molts bancs acusats de blanqueig de 
diners i de transaccions dubtoses). 

Es garanteix que els crèdits es destinen a projectes ecològics i socials. La BAS prioritza els 
següents sectors: 

- Producció de caràcter filantròpic i ecològic, 

- Transports que respectin l’ésser humà i el medi ambient, 

- Empreses socials i democràtiques, 

- Construcció i hàbitat de caràcter social i democràtic, 

- Projectes de dones, 

- Projectes de caràcter social particular, 

- Projectes per al Tercer Món, 

- Formació, cultura, mitjans de comunicació, 

- Projectes per la pau, 

- Prestació de serveis i altres. 

Es fomenta la solidaritat entre les persones que estalvien i prestatàries, de manera que es 
puguin concedir préstecs a un tipus d’interès reduït. La BAS ofereix les “obligations 
d’encouragement”, unes obligacions amb les quals es financen projectes en sectors d’activitat 
preferents, com poden ser els projectes de dones, energies alternatives, projectes de 
cooperació i desenvolupament, agricultura biològica o l’habitatge alternatiu i social. La taxa 
d’interès amb la qual es remunera aquestes obligacions és inferior a la de mercat, amb la 
finalitat de poder finançar aquests projectes en condicions preferents. 

L’operativa interna del banc es basa en una organització democràtica, 

La clientela i el públic en general reben informació sobre el paper i l’efecte dels diners en la 
nostra societat. 

Més informació:  http://www.bas-info.ch 

Caisse Solidaire Nord-Pas de Calais 
Aquesta entitat va néixer el 1997 amb la finalitat de lluitar contra les altes taxes d’atur a la regió 
de Nord-Pas de Calais. Es tracta d'un establiment financer que capta dipòsits solidaris amb els 
quals concedir crèdits per a la creació d’empreses principalment a persones en situació d’atur i 
amb poca capacitat d’accés al crèdit bancari per manca de garanties. 

http://www.bas-info.ch/�
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No es tracta d’una entitat bancària, sinó d’una caixa regional d’estalvi solidari. És una entitat 
fortament arrelada en el territori i compromesa amb el desenvolupament regional, canalitzant 
l’estalvi local cap a projectes que permetin la millora de la situació socioeconòmica de la regió. 

Es financen projectes en els següents àmbits: 

- Creació d’empreses industrials, comercials, artesanals o de serveis, 

- Empreses en fase de creixement, 

- Desenvolupament d’empreses solidàries, 

- Empreses amb dificultats econòmiques, 

- Creació d’associacions, 

- Acompanyament i desenvolupament de projectes associatius. 

Ofereix dos productes financers: 

- Compte d’estalvi solidari: s’han de mantenir els diners almenys un any i podem decidir 
el tipus d’interès que rebrem, entre 0 i 2%. Existeix la possibilitat de destinar el 
finançament a un projecte concret o a una determinada línia (empreses, 
desenvolupament rural, associacions…), 

- Llibreta d’estalvi solidari: té disponibilitat total, tot i que es recomana mantenir els fons 
un any en la caixa. La remuneració està entre el 0 i l'1%. És més reduïda per a permetre 
la concessió de crèdits més tous. 

Més informació: http://www.finansol.org/ 

Cooperative Bank 
L’origen d’aquest banc es troba al moviment cooperatiu anglès. Va néixer l’any 1872 com una 
secció de crèdit de la Cooperative Wholesale Society, una cooperativa de consum, i el 1910 va 
començar a oferir serveis bancaris a través d’oficines instal·lades en diferents cooperatives de 
consum. Va ser reconegut com a banc autoritzat pel Banc Central d'Anglaterra el 1947, i el 
1971 es va separar de la Cooperative Wholesale Society, passant a denominar-se Cooperative 
Bank. 

Va ser el primer banc a elaborar i fer pública una “política ètica”, que estableix una sèrie 
d’activitats que intentarà promoure i altres en què es compromet a no invertir-hi. També ha 
publicat una declaració ecològica amb les mesures aplicables per promoure el respecte al medi 
ambient. Aquests criteris de responsabilitat social i ambiental s’han fixat a partir d’estudis sobre 
les preferències de la seva clientela. 

Més informació:  http://www.co-operativebank.co.uk 

http://www.finansol.org/�
http://www.co-operativebank.co.uk/�
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A Espanya el desenvolupament de les finances ètiques és encara molt incipient, i no existeix 
una entitat forta de referència com en altres països europeus. Al llarg dels darrers anys hem 
assistit a un desenvolupament dels microcrèdits com a eina per a finançar petits projectes 
d’autoocupació, així com a l’aparició d’algunes entitats financeres ètiques que poden ser la 
llavor per a un futur banc ètic. 

Microcrèdits 
A Catalunya podem trobar les següents línies de finançament mitjançant microcrèdits: 

Microcrèdit social sense aval La Caixa  
Es tracta d’un préstec de petita quantia sense avals pensat per a ajudar a persones que vulguin 
iniciar una activitat econòmica, creant una empresa i que no puguin aportar un aval bancari per 
a demanar un préstec. 

És una iniciativa de l’obra social de La Caixa, i la tramitació es realitza mitjançant alguna de les 
entitats membre d’Inicia per la creació d’empreses. 

Més informació: http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html 

Microcrèdits de l’Obra Social Caixa Catalunya 
Es tracta d'un préstec de petita quantia sense avals pensat per a ajudar a persones que vulguin 
iniciar una activitat econòmica creant una empresa i que no puguin aportar un aval bancari per 
a demanar un préstec. 

És una iniciativa de la Fundació Un Sol Món i depèn de l’obra social de la Caixa Catalunya. La 
tramitació es realitza mitjançant la CP’AC (Fundació Privada per a la Promoció de 
l’Autoocupació de Catalunya), una entitat sense afany de lucre, privada i independent, creada 
amb l’objectiu de fomentar l’autoocupació a Catalunya. 

Més informació: 93 4848111 (Fundació Un Sol Món)  

Microcrèdit I.C.O. (Institut de Crèdit Oficial) sense avals  

http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla2/0,3418,1x3y2543,00.html 

Es tracta d'un préstec de petita quantia sense avals pensat per a ajudar a persones físiques 
que vulguin iniciar una activitat econòmica, creant una empresa i que no puguin aportar un aval 
bancari per a demanar un préstec. Es donarà preferència a majors de 45 anys, llars 
monoparentals, dones, immigrants, discapacitats i desocupats de llarga durada.  

03. Les Finances Ètiques a Catalunya i Espanya 

http://obrasocial.lacaixa.es/home/obrasocial2_ca.html�
http://obrasocial.caixacatalunya.es/CDA/ObraSocial/OS_Plantilla2/0,3418,1x3y2543,00.html�
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És una iniciativa de l’Institut de Crèdit Oficial, i els crèdits es canalitzen a través de la xarxa 
d’oficines de les entitats bancàries col·laboradores (el llistat d’oficines bancàries on es poden 
sol·licitar els microcrèdits es troba en la pàgina web de l’ICO). 

Més informació:  http://www.ico.es 

La darrera convocatòria va ser per a l’exercici 2008. 

Microcrèdits per a Dones Emprenedores (Fundació Internacional 
Dones Emprenedores) a través de La Caixa: 
És un préstec de petita quantia sense avals pensat per a recolzar projectes de creació 
d’empreses impulsats per dones (o en els quals almenys el 51% del capital de l’empresa a 
crear estigui en mà d’una o més dones) que no puguin aportar un aval bancari per a demanar 
un préstec. 

Es tracta d’un projecte en el qual col·laboren la Fundació Internacional Dones Emprenedores i 
l’obra social de La Caixa. La tramitació es realitza a través del FIDEM. 

Més informació: http://www.fidem.net 

Entitats financeres ètiques 

Pl. Ramón Berenguer el Gran 1, ent. 2a 
08002 Barcelona 
93 3103166 

A Espanya no existeix cap entitat que pugui considerar-se un banc ètic. No obstant això, sí 
existeixen algunes organitzacions que, sense ser entitats bancàries, ofereixen productes 
d’estalvi i finançament ètic. Alguns bancs ètics europeus estan instal·lats al nostre país: el 
Triodos Bank -a Madrid i Barcelona-, i la Banca Popolare Ètica, mitjançant un conveni amb la 
Fundació FIARE a: Bilbao, Donostia, Vitòria, Pamplona, Madrid i Barcelona.  

Coop57 
Es tracta d’una cooperativa de serveis que destina els seus recursos propis a la concessió de 
préstecs per a projectes d’economia social que promoguin l’ocupació, fomentin el 
cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre 
la base de principis ètics i solidaris. 

Va néixer l’any 1995 arran del compromís d’un grup de treballadors i treballadores de l’Editorial 
Bruguera que van decidir destinar una part de la seva indemnització per acomiadament al 
finançament de projectes cooperatius i d’interès social. Aquest fons inicial es va anar ampliant 
amb els estalvis procedents de cooperatives i altres entitats d’economia social i estalvis de 
persones individuals interessades en el projecte. 

http://www.ico.es/�
http://www.fidem.net/�
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Com que no es tracta d’una entitat financera, no pot captar dipòsits. Per tant, únicament pot 
donar préstecs amb els seus fons propis. L’esquema de funcionament és: 

- Per invertir en projectes que finança el Coop57 cal ser persona sòcia col·laboradora 
adquirint una participació en el capital de la cooperativa. L’aportació mínima és de 
300,51 €, i el venciment pot ser d'1 o 3 anys. La remuneració de les aportacions la fixa 
anualment l’Assemblea General de la cooperativa, 

- Per rebre finançament també cal associar-se: únicament ho poden fer les cooperatives, 
associacions, fundacions i altres entitats d’economia social que porten a terme una 
activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia 
econòmica, i que comparteixin els principis de finançament ètic i solidari del Coop57. 
Per a adquirir la condició de persona associada s’ha de fer una aportació obligatòria 
mínima al capital de la cooperativa de 300,51 €, que no tindrà cap tipus de remuneració 
via interessos (encara que sí dóna dret a participar en els beneficis anuals obtinguts pel 
Coop57). A part de l’aportació obligatòria, es poden fer aportacions voluntàries. 

Les entitats sòcies del Coop57 tenen dret als serveis financers: 

- Préstecs a curt i llarg termini per a finançar projectes i/o inversions en immobilitzat, 

- Crèdits per a avançar l’import de subvencions d’entitats i organismes públics, 

- Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini, 

- Préstecs intercooperatius, orientats a facilitar operacions entre entitats sòcies del 
Coop57. 

Més informació:  http://www.coop57.coop; coop57@coop57.coop 
Méndez Núñez, 1 pral. 2ª 
08003 Barcelona 
93 268 29 49 

Oficines del Triodos Bank -Madrid i Barcelona- 
Des de les oficines de Madrid (setembre del 2004) i Barcelona (maig del 2006) el Triodos Bank 
finança projectes d’empreses i organitzacions que desenvolupin la seva activitat en els sectors 
mediambiental, social o cultural. Concedeix préstecs a llarg termini, avals i comptes de crèdit 
adaptats a les necessitats del projecte concret. 

Els recursos que es destinen a aquests préstecs es capten a través de diferents productes 
d’estalvi dirigits tant a particulars com a empreses. Ofereixen comptes corrents, comptes 
d’estalvi a la vista i dipòsits bancaris.  

Més informació:  http://www.triodos.es; mail@triodos.es 
Av. Diagonal 418 (Casa de les Punxes) 
08037 Barcelona 
902 360 940 

http://www.coop57.coop/�
mailto:coop57@coop57.coop�
http://www.triodos.es/�
mailto:mail@triodos.es�
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FIARE – Agència a Bilbao de la Banca Popolare Ètica 
La Fundación Inversión Ahorro Responsable (FIARE) neix l’any 2003 a iniciativa de 52 
organitzacions socials, amb l’objectiu d’atendre les necessitats financeres de l’economia social, 
així com de respondre la demanda creixent d’estalviar i invertir segons criteris ètics. Entre els 
projectes de la fundació destaquem l’establiment d’una agència de la Banca Popolare Etica des 
d’abril del 2005, i la creació en un futur proper d’una cooperativa de crèdit, que es tractaria de 
la primera institució financera ètica espanyola.  

Més informació: http://www.fiare.org 

C/ Providència 20 
08024 Barcelona 
 

C/ Santa María 9 
48005 Bilbao 
94 4153496 
info@fiare.org 

 

http://www.fiare.org/�
mailto:info@fiare.org�
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Es tracta d’aportacions de quantia fixa a projectes d’interès social. Poden ser participacions en 
el capital de l’entitat beneficiària o bé préstecs. L’entitat que capta els fons no és una entitat 
financera sinó una associació o un altre tipus d’organització procedent del teixit social, que 
treballa en l’entorn del projecte a finançar. D’aquesta manera, el control de la inversió es basa 
en una relació molt propera entre el projecte finançat i la persona o entitat que el finança. 

D’entre totes, destaquen Oikocredit Catalunya i Euskadi, representacions locals d’Oikocredit 
Internacional. És una societat d’àmbit mundial, creada l’any 1975 pel Congrés Mundial 
d’Esglésies i que actualment compta amb una seu central situada en Amesfoort (Holanda), 10 
oficines regionals a Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa Central i de l’Est, i 36 associacions de 
recolzament en 21 països. 

Atorga crèdits a organitzacions locals de països en desenvolupament que normalment no 
poden accedir al crèdit bancari convencional. Dóna suport financer en forma de crèdits 
convencionals o microcrèdits, a iniciatives productives que els interessats presenten a les 
oficines regionals a Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa Central i de l’Est. Tots els projectes 
s’han de dirigir al col·lectiu de persones més desfavorits, a fomentar la promoció de la dona 
dintre de les organitzacions, a garantir el respecte pel medi ambient, i han de basar-se 
preferentment en una estructura cooperativista. 

Els fons per a aquests crèdits i microcrèdits s’obtenen a través de les associacions de suport, 
situades fonamentalment a Europa i Amèrica del Nord. Tant Oikocredit Catalunya com 
Oikocredit Euskadi són organitzacions de suport. El seu principal objectiu és la captació de fons 
per a invertir-los en el capital d’Oikocredit Internacional, que els destinarà a la concessió de 
préstecs a col·lectius desfavorits en països en vies de desenvolupament. 

 

Més informació: 

Oikocredit Catalunya 
http://www.pangea.org/oikocredit/ 

C/ Bisbe Laguarda, 4 
08001 - Barcelona 
93 4416306. 

catalunya@oikocredit.org 

Oikocredit Euskadi 
http://www.fiare.org/oikocredit/ 

C/ Vídua de Epalza 6 
48005 Bilbao 
94 4166856. 

euskadi@oikocredit.org 

 

04. Accions i bons ètics o solidaris 

http://www.pangea.org/oikocredit/�
mailto:catalunya@oikocredit.org�
http://www.fiare.org/oikocredit/�
mailto:euskadi@oikocredit.org�
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Trobem d’una banda una sèrie d’entitats la missió de les quals és promoure les finances 
ètiques a través d’activitats de difusió i sensibilització, donant a conèixer què són les finances 
ètiques i promovent i donant suport a diferents experiències que puguin anar sorgint en el 
nostre país. Entre elles estan FETS (Finançament Ètic i Solidari) a Catalunya i la fundació 
FIARE al País Basc. 

Per altra banda, existeixen xarxes d’economia solidària, en les quals es coordinen diferents 
projectes d’interès social i es fomenta l’accés d’aquests projectes a eines de finançament 
ètiques. A nivell de Catalunya trobem la Xarxa d’Economia Solidària, i a nivell estatal està 
REAS (Redes de Economía Alternativa y Solidaria). 

FETS 
FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació que agrupa entitats catalanes del tercer 
sector i l’economia social i solidària i que desenvolupa essencialment tres grans línies 
d’actuació: 

- Sensibilització, explicant la teoria i la pràctica dels bancs ètics a través d’articles, 
xerrades, congressos, cursos de formació, campanyes, etc. 

- Foment de l’estalvi i les inversions ètiques, promocionant les entitats que avui dia 
ofereixen instruments d’estalvi i finançament ètic a Catalunya. 

- Promoció d’un banc ètic a Catalunya, actuant com a marc de trobada de tots aquells 
actors socials interessats en la creació d’un banc d’aquest tipus. 

Més informació: http://www.fets.org 
Via Laietana 45, escala B, 1r 2a 
08003 Barcelona 
93 3171767 

Xarxa d'Economia Solidària 

fets@fets.org 

La Xarxa d’Economia Solidària neix d’un procés iniciat a meitat dels anys 90 entre cooperatives 
catalanes i brasileres, i que continua amb la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya. 

Aquesta xarxa s’organitza en diferents comissions de treball, i un dels temes dels quals 
s’ocupen és dels diners solidaris, creant debat i propostes sobre el paper de la Xarxa 
d’Economia Solidària en la construcció d’un sistema de banca ètica. 

05. Altres entitats i experiències  
relacionades amb les Finances Ètiques 

http://www.fets.org/�
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Més informació:  http://www.xarxaecosol.org; info@xarxaecosol.org 

REAS / RUFAS 
REAS és una xarxa de xarxes d’economia alternativa i solidària composta per més d'un 
centenar d’entitats agrupades en xarxes territorials i sectorials.  

La seva missió fonamental és potenciar l’economia solidària com un instrument que permeti 
desenvolupar una societat més justa i solidària, caminant cap al desenvolupament sostenible i 
tenint en compte la interdependència dels àmbits econòmic, social, ambiental i cultural.  

Per a fer possible aquesta altra manera d’enfocar l’economia, REAS potencia i coordina 
iniciatives associatives i empresarials que respectin els principis que defensa REAS: 

- Igualtat 

- Ocupació / Treball: creació d’ocupacions estables i afavorir l’accés a persones 
desfavorides o poc qualificades 

- Protecció del medi ambient 

- Cooperació, com a alternativa a la competència 

- Iniciatives sense ànim de lucre 

- Compromís amb l’entorn local 

D’aquesta manera, REAS coordina tot un seguit d’iniciatives i projectes per a potenciar 
l’economia social, i entre ells es troba la Red de Útiles Financieros (RUFAS), que aglutina 
diverses iniciatives per a finançar aquest tipus de projectes. 

Més informació:  http://www.economiasolidaria.org; info@reasnet.com 

Fundació ecologia i desenvolupament 
Es tracta d’una fundació situada a Saragossa i que treballa per a promoure un 
desenvolupament econòmic sostenible. Per a això desenvolupen activitats en diferents àmbits 
de treball, des de temes ambientals com el canvi climàtic, residus, gestió de l’aigua, a temes 
socials i econòmics, entre els quals està la responsabilitat social corporativa. Dintre d’aquest 
àmbit de treball, la fundació realitza investigació ètica i social de les empreses, investigant i 
analitzant les activitats socials i mediambientals de les companyies espanyoles. 

La informació resultant permet a inversors i altres agents interessats en les inversions ètiques 
prendre decisions d’inversió informades. 

Més informació:  http://www.ecodes.org; ecodes@ecodes.org 

Plaza San Bruno 9 
50001 Zaragoza 
976 298282.

http://www.xarxaecosol.org/�
mailto:info@xarxaecosol.org�
http://www.economiasolidaria.org/�
mailto:info@reasnet.com�
http://www.ecodes.org/�
mailto:ecodes@ecodes.org�
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Elaborat per l’Equip de Barcelonanetactiva a partir de les següents fonts d’informació:  

- 

- 

 http://www.fiare.org 

- 

 http://www.triodos.es 

- 

 http://www.bancaetica.com 

- 

 http://www.bas-info.ch 

- 

 http://www.finansol.org 

- 

 http://www.co-operativebank.co.uk 

- 

 http://www.coop57.coop 

 

 http://www.pangea.org/oikocredit/ 
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