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Preguntes per a la reflexió

•Saps on van els teus diners? 

•Saps si els teus diners serveixen per 
fabricar armes o contaminar el medi? 

•Gestiones els teus diners en sintonia 
amb els teus valors? 

•Com has escollit la teva entitat 
financera? Saps que implica aquesta 
elecció? 
Hem de ser conscients que amb els 
nostres estalvis, directa o indirectament, 
ajudem a desenvolupar un tipus 
d'economia i, en conseqüència, un tipus 
de societat. 

Les finances ètiques i dintre d'elles la 
banca ètica són una resposta activa a 
aquestes preguntes. A partir d'aquí
trobaràs totes les respostes.

Què fan les entitats financeres amb els 
nostres diners?

Quan anem a una entitat financera els nostres 
diners es dipositen en comptes corrents, llibretes 
d'estalvi, dipòsits a termini, títols d'estat, 
accions, plans de pensions, etc. 
Les entitats financeres inverteixen els nostres 
diners en: préstecs, crèdits, descomptes, leasing, 
a la borsa, etc. amb l'objectiu d'obtenir la 
màxima rendibilitat econòmica. 

Degut a que l'objectiu primordial és el de la 
rendibilitat econòmica els tipus d'inversions que 
es portin a terme es basaran únicament en 
aquest criteri sense importar quin tipus 
d'activitat productiva, financera o especulativa 
s'estigui finançant. 

Així, amb els nostres diners podem acabar 
finançant empreses el funcionament i activitats 
de les quals no sigui coherent amb el nostre 
sistema de valors. 



Què aporten?

Les finances ètiques simplement incorporen 
una perspectiva ètica al conjunt del procés 
de finançament. És un canvi important 
perquè l'adopció de criteris ètics inclou el 
benefici social en les decisions de les 
entitats financeres i li dóna la mateixa 
importància que el benefici econòmic.

L'impacte social de l'activitat de l'entitat 
financera esdevé substancial i motiu i 
finalitat ineludible. 

Les finances ètiques són un fenomen 
d'abast mundial que basa la seva força en la 
seva senzillesa: quelcom tan simple com 
incorporar l'ètica a les decisions diàries 
d'estalvi i d'inversió pot tenir un gran 
efecte transformador.

Sabent on van els nostres diners influïm en 
quin tipus d'activitats, i per tant quin tipus 
de societat estem construint. 

Les finances ètiques

Com a resposta a la configuració del sistema 
financer i partint de la premissa que els diners 
han d'estar al servei de les persones neixen les 
finances ètiques i dins d'elles la banca ètica. 
Les finances ètiques són les que fan 
compatible la rendibilitat econòmica i 
financera amb la consecució d'objectius socials 
i ambientals. 

El finançament ètic incorpora l'ètica en el 
conjunt del procés del finançament. 

Els estalviadors, persones o entitats, 
exerceixen el seu dret a saber on s'inverteixen 
els seus estalvis i per tant les entitats 
financeres deixen de finançar activitats 
èticament reprovables i inverteixen només en 
projectes amb contingut social i 
mediambiental i a la vegada faciliten l'accés al 
crèdit a col∙lectius que tradicionalment n'han 
estat exclosos. 



Els principis ètics

L'ètica no només te a veure amb els fons que una entitat financera socialment responsable administra. 
Això és determinant, però des de la perspectiva de les finances ètiques s'estableix l'ètica a partir d'uns 
quants paràmetres assequibles i que es resumeixen en l'impacte social positiu de la seva activitat. 

Hi ha 5 principis que podem situar en la base de les finances ètiques: 

Principi d'Ètica Aplicada:
l'ètica com un procés de reflexió continua en l'aplicació dels criteris d'inversió i concessió de 
crèdits. 

Principi de Participació:
la presa de decisions s'efectua de manera democràtica. No es tracta tan sols que els socis votin 
sinó que han de poder participar en la definició de les polítiques bàsiques de l'entitat. 

Principi de Coherència:
fer servir els diners de forma coherent amb els nostres valors. 

Principi de Transparència:
cal oferir informació regular i pública de totes les activitats i les seves conseqüències. 

Principi d'Implicació:
les entitats de finançament ètic han d'anar més enllà dels criteris negatius i han de definir la seva 
política d'inversió seguint criteris positius per tal de transformar la societat. 



Els bancs ètics

Un banc ètic és simplement un banc que aplica en la seva activitat els principis ètics recollits en 
el punt anterior. 
Però és un banc, per tant ha de ser capaç d'assegurar el retorn dels seus fons als dipositants i 
ha de poder garantir la seva pròpia continuïtat. 

Un banc ètic té un doble objectiu: 

• Finançar activitats econòmiques que tinguin un impacte social positiu 

• Ser viable econòmicament: obtenir beneficis. 

La banca ètica cerca el benefici a nivell econòmic i a nivell social. 

Un banc ètic situa aquests dos objectius al mateix nivell i es defineix per considerar‐los no 
només compatibles sinó necessàriament complementaris. Per un banc ètic, obtenir beneficis és 
indispensable però no suficient; cal també que els beneficis es generin respectant una sèrie de 
criteris ètics bàsics i finançant activitats amb un impacte social positiu. 
Es podria dir que, per un banc ètic, el benefici és una eina, no un fi. Una eina per tal de poder 
seguir desenvolupant la seva activitat operativa i ser sostenibles en el temps. 

Si un banc ètic deixés de vetllar pel segon objectiu, obtenir beneficis, acabaria desapareixent 
o deixaria de ser un banc. Si s'oblidés de vetllar pel primer, seria tan sols un banc.



LES PRINCIPALS INICIATIVES A 
CATALUNYA

Quines finances ètiques hi ha a Catalunya? 

Al nostre país des de fa temps hi ha entitats que ofereixen diferents serveis de finançament 
ètic. 

Des de les esferes més informals com ho són grups de persones que s’organitzen a través de 
l’autofinançament i l’autogestió fins a les esferes més formals, representades per les 
iniciatives bancàries, passant per fundacions i cooperatives de serveis financers, hi ha un 
ventall divers d’iniciatives financeres ètiques que pretenen oferir un conjunt de solucions 
diferents per un conjunt de necessitats diferents i anar caminant, entre tots, cap a la 
construcció d’un sistema financer ètic.



LES PRINCIPALS INICIATIVES A CATALUNYA

PRESENTACIÓ

Triodos Bank és un banc europeu independent amb 30 anys d’experiència en la banca ètica i 
sostenible. Desenvolupen un innovador model de negoci bancari basat en la transparència, que 
combina la rendibilitat financera amb la rendibilitat social i mediambiental. Els estalvis dels 
seus clients els hi permeten finançar iniciatives innovadores que, a més a més de ser rendibles, 
beneficien a les persones i el medi ambient.

Al setembre de 2004 Triodos Bank va iniciar la seva activitat a Espanya, on es dóna servei a 
través de l’Oficina Internet, l’Oficina Telefònica, les oficines comercials i el correu postal. 
Operen sota la supervisió del Banc d’Espanya en matèria de liquiditat i transparència i del Banc 
Central dels Països Baixos.



OBJECTIUS

Triodos Bank finança empreses, entitats i projectes que aporten un valor afegit al camp social, 
mediambiental i cultural, gràcies al suport d’estalviadors i inversors que opten per l’impuls
d’empreses socialment responsables i per a la construcció d’una societat més humana i 
sostenible.

Triodos Bank posa en pràctica una política d’inversió responsable, especialitzada en els 
següents sectors:

• Natura i Medi Ambient:Agricultura ecològica o biodinàmica; energies renovables; 
arquitectura i construcció bioclimàtica;tecnologia mediambiental( transport, aigua, 
residus, etc.).

• Sector Social:Integració social de persones en risc d‟exclusió social, salut i assistència 
social als més febles i persones amb necessitat de cures especials, cooperació al 
desenvolupament, comerç just, microcrèdits, etc. 

• Cultura:Activitats artístiques i culturals, educació, arts plàstiques i escèniques, música, 
desenvolupament personal i espiritual, turisme sostenible i cultural.



PRESENTACIÓ

A l’any 2001, representants de diverses organitzacions actives en el sector de l’economia 
social a la Comunitat Autònoma Basca van iniciar una reflexió preliminar de cara a posar en 
funcionament una banca ètica.

Com a resultat d’aquest anàlisi i reflexió, 52 organitzacions socials, en qualitat de socis 
fundadors, decideixen sumar els seus esforços i recursos (capital fundacional) per constituir, 
al febrer de 2003, FIARE. Una Fundació sense ànim de lucre, independent, oberta a la 
participació, al servei de les necessitats financeres de l’economia social i que des del rigor 
professional es proposa donar resposta a la demanda creixent d’estalviar i invertir segons 
criteris èticament exigents.

FIARE és un projecte que s’organitza a través de xarxes territorials amb l’objectiu de convertir‐
se en una cooperativa de crèdit. Mentrestant actua a l’estat espanyol com Agent Comercial de 
la Banca Popolare Etica (entitat bancària ètica italiana) amb les mateixes garanties que 
qualsevol entitat bancària.



La Fundació FIARE té com a finalitat:

• Promoure una banca ètica
Crear una entitat financera alternativa, amb les característiques del que anomenem “Banca 
Ètica”, que propiciï instruments d’estalvi i inversió gestionats de manera professional i regits 
per criteris de transparència i un alt nivell d’exigència ètica.
• Amb una amplia base social
Identificar, aproximar‐se i col∙laborar entre totes les persones i col∙lectius que comparteixen 
els principis exposats, teixint una xarxa d’agents compromesos amb la inversió i l’estalvi 
responsable. Es tracta de crear un projecte financer des del Tercer Sector i per el Tercer 
Sector.
• Al servei de col∙lectius desafavorits
Buscar i facilitar vies d’accés al crèdit a les persones més desafavorides i a les entitats que 
treballen amb i per elles, dissenyant i promovent instruments concrets per als qui no poden 
accedir als productes financers actualment disponibles.
• Compromesa amb el «sud»
Promoure un desenvolupament econòmic just i democràtic amb els països del Sud, mitjançant 
el recolzament i finançament de projectes de desenvolupament local, de caràcter productiu, 
de generació d’ocupació, d’implantació de serveis educatius, sanitaris i socials. Establir vincles 
de col∙laboració i fomentar l’aparició d’organitzacions i institucions locals d’iniciativa social 
que promouen línies d’acció al terreny de la prestació de serveis financers alternatius.
• Generadora de consciència
Promoure en el sí de la societat un corrent d’opinió a favor de l’estalvi i la inversió
responsable, difonent les alternatives i facilitant‐ne l’accés.



El desig de Fiare de tirar endavant el seu projecte es deu a:

• Compromís a respondre a les exigències d’una major transparència en l’activitat financera.
• Per intercedir entre estalviadors responsables i projectes amb un alt valor social afegit.
• Assumir com a propi el problema d’accés al crèdit dels col∙lectius exclosos del sistema 
financer.
• Perquè és un projecte ciutadà que vol créixer dialogant amb la societat per tal de buscar una 
banca diferent.

Des del convenciment que articular la participació d’una àmplia i heterogènia base social ha 
de ser una de les prioritats, el Projecte FIARE creix en els territoris on hi ha una societat civil 
organitzada que es vol apropiar d’aquesta proposta i ser protagonista en la seva construcció.

LA CAPTACIÓ DE CAPITAL SOCIAL
Totes les persones que formen part d’aquest projecte volen participar en la construcció d’un 
instrument financer que dirigeixi els seus esforços cap a totes les persones i entitats que 
treballen per transformar la nostra societat en una realitat més justa, participativa i inclusiva.

No obstant això, precisament perquè aquest és l’objectiu, es pensa que aquest ha de ser un 
instrument en mans de tota la ciutadania activa que vol recuperar la gestió dels seus estalvis i 
dirigir‐los cap a projectes i activitats que generin un impacte social positiu. Es vol crear un 
banc en mans d’aquesta ciutadania.



PRESENTACIÓ

COOP57 va iniciar la seva activitat a Catalunya arran de la lluita dels treballadors de l’Editorial 
Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. Quan l’editorial va tancar definitivament, un 
grup d’antics treballadors va crear un fons amb part de les indemnitzacions que van rebre pel 
seu acomiadament per promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de 
treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius. El 1996 es va crear amb aquest 
fons COOP57, sota la forma jurídica de cooperativa de serveis financers.

COOP57 vol promoure l’ocupació, fomentar el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat 
en general, i promoure la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris donant suport a 
entitats de l’economia social i solidària. 

Els recursos propis de COOP57 provenen de dues fonts principals:

• Aportacions de les entitats sòcies (cooperatives, associacions, fundacions i altres entitats de 
l’economia social).

• Aportacions dels socis i sòcies col∙laboradors (persones físiques que volen que els seus estalvis 
es gestionin en coherència amb les seves inquietuds ètiques i socials).



OBJECTIUS

L’objecte social de la Cooperativa és la prestació dels serveis següents destinats a la millora
econòmica i tècnica de les activitats dels socis:

a. Assessorar i donar suport tècnic i financer en les activitats econòmiques i/o professionals 
dels socis.

b. Gestionar i facilitar la recerca i obtenció de recursos financers destinats als socis.

c. Gestionar i, en el seu cas, participar en l’emissió i subscripció d’obligacions i títols 
participatius emesos per qualsevol classe de cooperativa.

d. Formar els socis i treballadors de les cooperatives i de les altres entitats sòcies, en els 
principis i tècniques cooperatius, empresarials, econòmics i professionals.

e. Promoure les relacions intercooperatives i la difusió del cooperativisme.

f. Atendre els objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

g. Participar en projectes de finances ètiques mitjançant la participació i col∙laboració en la 
promoció, estudi o creació de sistemes de finances ètiques.



PRESENTACIÓ

OIKOCREDIT Internacional és una societat d’àmbit mundial. Cooperativa d’origen ecumènic 
que fou creada el 1975 pel congrés Mundial d’Esglésies.

Aquesta organització atorga crèdits a centenars d’organitzacions locals de països en via de 
desenvolupament que normalment no poden accedir a crèdits de la banca tradicional.
Dóna suport financer, majoritàriament, en forma de microcrèdits, per al desenvolupament 
d’iniciatives productives que els interessats presenten a les diverses oficines que Oikocredit 
Internacional té a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia.

Tots els projectes s’han d’adreçar al col∙lectiu de persones més desfavorides, a fomentar la 
promoció de la dona dins de les organitzacions, a garantir el respecte pel medi ambient, i tot 
basat, preferentment, en una estructura cooperativista.

OIKOCREDIT Catalunya és una associació creada per iniciativa de diverses ONG’s catalanes el 
31 de gener de l’any 2000 per tal de donar suport a la cooperativa OIKOCREDIT Internacional.



OBJECTIUS

Oikocredit, com a cooperativa mundial, promou la justícia global encoratjant a persones, 
esglésies i altres grups a compartir els seus recursos a través d’inversions socialment 
responsables i recolzant a persones necessitades mitjançant el crèdit.

OIKOCREDIT té com a propòsit mobilitzar crèdit i recursos financers per promoure el 
desenvolupament de les zones més pobres del món.

Els objectius són:

1. Treballar amb els pobres en la seva lluita per l’autodeterminació financera, a través de les 
seves empreses productives, mitjançant la concessió de préstecs, garanties i inversions en 
capital.

2. Donar l’oportunitat, a tot aquell que ho desitgi, de trobar un vehicle d’inversió que permeti 
participar activament en el desenvolupament.

3. Ser un model de negoci viable per a un ordre econòmic més just, que demostri que una 
organització que actua amb principis ètics pot ser un model de negoci viable, una ajuda als 
pobres i, que al mateix temps, fer que esdevingui autosuficient.



L’ASSEGURANÇA ÈTICA – EL SEGELL ETHSI

El segell EthSI és el primer Segell europeu de qualitat i gestió ètica i 
solidària per al món de les assegurances. Es tracta d’un distintiu que 
garanteix la qualitat de la gestió que fan les companyies 
asseguradores, els brokers d’assegurances, els corredors i les 
corredories, ja que avalua si s’ajusten a un comportament ètic, tant 
en l’organització, com en els productes que ofereixen i en les seves 
inversions.
Fent èmfasi en els principis constitutius del món assegurador: 
mutualitat, equitat i transparència, el segell EthSI denota aquelles 
iniciatives que presenten algunes pràctiques diferenciades des 
d’aquest punt de vista.

Actualment les companyies registrades amb productes certificats són:

• ARÇ, corredoria d'assegurances SCCL

• ATLANTIS Seguros

• DKV Seguros


