
Història, present i futur 
de les finances ètiques, 

alternatives i solidàries al 
País Valencià en el context 

de l’Estat Espanyol

València, Gener 2022

Investigadora en pràctiques: Anna Llin Gramage 
Coordinació i revisió: Laura Cremades García
Revisió de l’entitat: Consuelo Vidal Hernandis 

Enrique Asensi Martin



1. RESUM EXECUTIU 5

2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 7

3. MARC CONCEPTUAL  9
3.1. Definicions: Finances ètiques, solidàries i alternatives 9

3.2. Què no son les finances ètiques 12

4. ANÀLISI HISTÒRICA 15
4.1. Història de les finances ètiques a l’Estat Espanyol 15

4.2. Història de les finances ètiques al País Valencià 18

5. LES FINANCES ÈTIQUES A L’ACTUALITAT 21
5.1. Situació de la banca ètica europea 22

5.2. Actors actuals, productes, processos i impactes 26

5.2.1. Entitats bancàries 27

5.2.1.1. Fiare Banca Ética - Banca Popolare Etica 27

5.2.1.2. Triodos Bank 30

5.2.2. Entitats de serveis financers parabancaris 38

5.2.2.1. FonRedess 38

5.2.2.2. Fundación Finanzas Éticas 39

5.2.2.3. Coop57 40

5.2.2.4. Oikocredit 43

5.2.2.5. Winkomun 46

5.2.2.6. Goteo 46

5.2.2.7. La Teua Terra 47

5.2.3. Entitats de divulgació, promoció i educació 47

5.2.3.1. Xarxa Enclau 47

5.2.3.2. Finantzaz Haratago 48

5.2.3.3. FETS-Finançament Ètic i Solidari 49

5.2.3.4. REFAS 50

5.2.3.5. Economistas Sin Fronteras:  51

5.2.3.6. RedEFES-Red por la Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias 51

5.3. Paper de les dones en les finances alternatives 52

6. BIBLIOGRAFIA ACTUALITZADA DEL MATERIAL PUBLICAT A ESPANYA 55

7. REPTES A FUTUR 59
7.1. Ús i coneixement de les finances ètiques al País Valencià 59

7.2.Conclusions dels reptes a futur 61

8.CONCLUSIONS 63

BIBLIOGRAFIA I FONTS CONSULTADES 65

Índex



5
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1. Resum executiu

En primer lloc, respecte al context d’aquest treball, cal mencionar que es tracta d’un treball 
d’investigació emmarcat en unes pràctiques universitàries. En aquest sentit, ha sigut elaborat 
per una alumna en pràctiques, la qual ha seguit instruccions (tant en l’índex com en els 
continguts) per part de la Xarxa Enclau.

El estudi s’ha centrat en la recerca de la situació de les finances ètiques en tots els seus 
àmbits. El treball està dividit en dues parts. La primera, del punt 1 al 5, consisteix en una 
anàlisi profunda i exhaustiva al respecte de les finances ètiques i alternatives. La segona, del 
punt 6 al 7, es tracta d’un estudi sobre l’ús i el coneixement actual d’aquest tipus de finances, 
així com els reptes i passos a seguir per millorar el servei d’aquestes.

Aquesta primera part inclou una introducció amb objectius, els quals ha determinat en major 
part l’entitat; i un marc conceptual amb definicions per situar en context al lector i per fixar 
una postura clara al respecte de què s’inclou en les finances ètiques i què no. El motiu del punt 
de “Què no son les finances ètiques” apareix precisament per la necessitat de deixar fora a les 
grans empreses, bancs i corporacions que realitzen “llavats de cara” en la seua publicitat però 
després realitzen pràctiques no ètiques, com finançar empreses d’armament. 

Així mateix, a continuació es realitza un recorregut històric per l’origen i l’evolució de les 
finances ètiques i com s’estenen per tot el mon, arribant a Espanya i, posteriorment, al País 
Valencià a través de la pròpia Xarxa Enclau. 

En el punt de les finances ètiques a l’actualitat, primerament, s’analitzen diversos informes 
econòmics. Amb aquests, concloem que es tracta d’un sector que es troba en creixement. A 
causa de les recents crisis econòmiques, mentre els bancs convencionals han perdut beneficis, 
els bancs ètics, al estar enfocats més a l’economia “real” i no a l’economia especulativa, s’han 
mantingut en una senda d’estabilitat, sense veure’s afectats per les recessions. Per altra 
banda, oferim un resum dels principals actors, productes, serveis i impactes de les entitats 
que es dediquen a aquest tipus de finances. 

Per obtenir informació sobre les entitats, s’ha contactat des de la Xarxa Enclau amb les 
pròpies entitats per tal d’obtenir informació com les xifres d’impacte o activitats concretes 
realitzades.

S’inclou també un punt específic sobre la perspectiva de gènere, en el qual s’analitza el 
paper de les dones dins del sistema financer convencional, per concloure que s’expulsa de 
manera sistemàtica a les dones d’aquest mercat, per motius de rendibilitat. És per això que 
les finances ètiques apareixen com una solució al problema, ja que l’objectiu últim d’aquestes 
no és obtindre benefici, si no contribuir als canvis cap a un model econòmic just i equitatiu.

Per finalitzar el punt, elaborem una llista amb fonts bibliogràfiques, tant utilitzades al treball 
com no utilitzades, ja que l’objectiu del treball també és servir com a font d’informació al 
respecte de les finances ètiques i alternatives. 

Passant a la segona part del treball, s’inclouen ací les conclusions extretes del qüestionari 
sobre ús i coneixement de les finances ètiques a la Comunitat Valenciana, realitzades i 
treballades durant el primer mes de les pràctiques.
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Finalment, amb les conclusions del qüestionari, i la informació de la situació de les entitats 
de finances ètiques i alternatives, s’extrauen alguns reptes o qüestions a solucionar per tal 
de que aquest tipus de finances seguisca creixent i expandint-se. Les conclusions no han 
estat basades únicament en el qüestionari o el propi treball, sinó que s’han consultat altres 
informes o estudis d’entitats i individus experts.

Un resum d’aquestes conclusions és, com ja hem anat comentant, que les finances ètiques van 
prenguent notorietat, per les oportunitats que aquestes ofereixen. Al mateix temps, també 
calen algunes millores i canvis per tal d’anar cobrint alguns serveis que sí que ofereixen les 
finances convencionals.

2. Introducció i objectius

El sistema econòmic en el que vivim -un capitalisme avançat on tant el sistema financer com 
la producció en general tendeixen al oligopoli-, la imminent crisi climàtica i de recursos,  i el 
creixent auge de l’individualisme, posen sobre la taula la necessitat d’avançar cap a altres 
models econòmics i financers més sostenibles, ètics i respectuosos amb l’entorn: les finances 
ètiques. A més, les creixents desregulacions, liberalitzacions i privatitzacions, junt a la 
tendència del sistema financer a la seua concentració ens situen en un context de necessitat 
de recerca d’alternatives més ètiques i sostenibles que les que ens dona el propi sistema.

Aquest ambient dinàmic i canviant fa que siga necessària una investigació exhaustiva al 
respecte de la situació actual d’aquest tipus de finances, per tal de conèixer els actors actuals 
i els seus processos, productes i impactes, així com els inconvenients i els reptes que ens 
queden de cara al futur.

En aquest sentit, aquest treball d’investigació sorgeix de la necessitat de conèixer 
amb profunditat tant la història del finançament ètic com l’estat actual d’aquest. Amb 
l’aprofundiment de les crisis cícliques característiques del sistema capitalista (particularment 
la del 2008 i 2019), s’està produint una reorganització d’aquest tipus de finances, sent cada 
vegada més utilitzades front a les finances convencionals o tradicionals. 

Així, al llarg del treball, oferirem una explicació detallada dels actors principals que actuen baix 
el paraigües de les finances ètiques (es definirà posteriorment), per oferir serveis financers 
-bancaris o parabancaris- o d’altre tipus com serveis de caràcter educatiu o divulgatiu.

A més, recopilem una bibliografia actualitzada del material informatiu i divulgatiu sobre les 
finances ètiques, publicat a l’Estat Espanyol. 3. Marc conceptual
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3. Marc conceptual 

3.1. Definicions: Finances ètiques, solidàries i alternatives

Per definir les finances ètiques, partim de l’anàlisi realitzat per la xarxa Enclau junt a la Xarxa 
Valenciana de Consum Responsable a la publicació “¿Sabes qué son las finanzas éticas?1”  en 
l’any 2012: 

“Les finances ètiques són les que fan compatible la rendibilitat econòmica i 
financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Aquesta concepció 
incorpora l’ètica al 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 sols en projectes amb contingut social i mediambiental i alhora 
faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment han sigut exclosos” 
(Xarxa Enclau & Xarxa Valenciana de Consum Responsable, 2012).

Així, quan al llarg del treball fem referència a les finances ètiques, englobem totes les formes 
de finançament, ja siga bancari o parabancari on s’actue de forma responsable, solidària i 
coherent amb els següents valors:

Han de seguir el principi de la ètica aplicada, entesa com un procés de reflexió continua 
en l’aplicació de tots els seus criteris; (1) el principi de participació, efectuant la presa de 
decisions de manera democràtica; (2) coherència amb la utilització dels diners; (3) principi 
de transparència, informant regular i públicament de les seues activitats; i el (4) principi 
d’implicació, definint les inversions seguint criteris positius de transformació de la societat. 
Hem d’entendre que quan parlem del concepte “ètic” no estem parlant únicament d’una 
etiqueta que poden posar-se entitats o productes, sinó que es tracta d’una forma d’actuar 
global i completa, que comporta molt més que la simple voluntat ètica dels creadors dels 
productes. 

Pren especialment importància en aquesta definició el paper de la inclusió, és a dir, les finances 
ètiques han de ser incloents. Les finances incloents són aquelles que permeten l’accés al 
crèdit als col·lectius socialment desfavorits, i prenent especial importància en els països en 
via de desenvolupament. L’aspecte clau de les finances incloents és que, a diferència de les 
finances convencionals, aquestes no es basen en el màxim benefici per actuar, sinó que tenen 
uns objectius de desenvolupament social i personal de les persones.

Podem completar aquesta definició amb la que ofereix FETS (Financiación Ética y Solidaria 
[FETS], n.d.):

“entenem que les entitats de finances ètiques han de buscar, amb les seues accions, 
una transformació social. Per altra banda, hem d’entendre les finances ètiques 
com una forma d’actuar en base a uns principis que comprenen no únicament la 
política d’inversions, sinó també la seua estructura organitzativa: normalment 

1 ¿Sabes qué son las finanzas éticas?. ENCLAU 2012. 
	 https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf

https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
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s’organitzen en forma de cooperatives, on els socis participen de les decisions 
amb un vot, i no en funció del valor accionarial. Les finances ètiques tampoc 
poden dedicar-se a l’economia especulativa sinó a l’economia real, és a dir, no 
especulen: inverteixen en economia real i solidària, repercutint positivament en 
la qualitat de vida de les persones i promovent un desenvolupament sostenible. A 
més, han d’excloure qualsevol inversió en àmbits que vulneren els drets humans 
o la justícia social i ambiental. Les finances ètiques han de promoure, a més, la 
inclusió financera dels col·lectius tradicionalment exclosos del sistema financer. 
Per últim, les finances ètiques advoquen per una gran transparència a les persones 
o entitats estalviadores”.

Entre les entitats de finances ètiques, diferenciem entre activitat bancària i activitat 
parabancària. Front a la banca tradicional, que opera únicament amb un objectiu econòmic, 
la banca ètica és aquella que té per objectiu l’ús més just i responsable dels diners, per a que 
siguen utilitzats com a ponts entre persones amb consciència social i persones amb projectes 
útils i valuosos per a l’entorn. D’aquesta forma, els objectius són 2: la recerca del benefici 
a nivell econòmic i a nivell social; no com a objectius contradictoris entre ells, sinó com a 
objectius compatibles i necessàriament complementaris. Destacarem especialment al llarg 
del treball a les dues banques ètiques que operen a l’Estat Espanyol -Triodos Bank i Fiare 
Banca Etica-, ja que com veurem, estan experimentant una major presència tant en termes 
quantitatius com qualitatius. La banca ètica està regulada pel Banc d’Espanya, i per tant, està 
subjecta als requisits, restriccions i directrius que emanen d’aquest. 

Per altra banda, per activitat financera parabancària o alternativa entenem aquells serveis que 
no entren dins de l’activitat bancària a l’ús (regulada pel Banc d’Espanya). No són bancàries 
però no son menys necessàries, ja que permeten cobrir les necessitats de moltes persones i 
projectes que les entitats financeres no poden-per requisits del Banc Central- o directament 
no volen per motius de rendibilitat. Es tracta, per tant, d’entitats (normalment associatives i/o 
cooperatives) de prestació de productes i serveis financers alternatius, tot i que algunes d’elles 
també solen realitzar tasques de promoció i divulgació de les finances ètiques, alternatives i 
solidàries com a eina de transformació social.

Hem d’entendre que, a diferència d’altres productes com poden ser les assegurances ètiques 
o el comerç just, les finances ètiques no disposen de cap segell o certificat que les acredite 
com a tal. No obstant això, la majoria d’entitats d’aquest tipus solen agrupar-se en altres 
entitats internacionals, les quals sí que aporten una sèrie d’elements o punts a seguir per a 
actuar  èticament de forma global. És el cas d’entitats com FEBEA, Financitè o Global Alliance 
for Banking on Values (GABV).

En el cas de FEBEA2 , entitat europea que aglutina a diferents entitats de les finances ètiques, 
com ara les espanyoles Fiare Banca Etica, Caixa Colonya Pollença o  Coop57, el seu objectiu és 
“aconseguir un impacte positiu en la recaudació i ús dels diners” (European Federation of Ethical 
and Alternative Banks and Financiers [FEBEA], n.d.). La forma d’aconseguir-ho és treballant 
pel bé comú i garantint l’accés al crèdit per a projectes culturals, socials i mediambientals. En 
aquest sentit, cobren especial importància els projectes lligats al territori, o els que promouen 
les energies renovables.

2 Enllaç a la web de l’organització FEBEA:  https://febea.org/

Altre exemple seria Financité3, que té per objectiu “contribuir a una societat més justa i 
humana (...) buscant unes finances unides i responsables, respectuoses amb l’ésser humà i el 
medi ambient” (Financité, n.d.), actuant d’acord amb els següents principis: les finances han 
d’estar al servei de l’interès general, les finances han d’estar al servei de tots, i les finances 
han d’estar prop de les persones. És a dir, tenen una visió molt enfocada a la no exclusió del 
sistema financer dels sectors més vulnerables de la població, les finances incloents. Financitè 
disposa d’una etiqueta de reglament per determinar què és el que entra i què no en finances 
ètiques. Els criteris que van establir són:

1. Criteri d’estalvi: El producte financer ha de ser un producte d’estalvi i inversió.

2. Criteri de solidaritat: El producte d’estalvi, inversió o dipòsit ha d’afavorir la 
solidaritat mitjançant el finançament d’activitats d’economia social.

3. Criteri de responsabilitat: Els estalvis que no s’utilitzen directament per 
finançar activitats d’economia social s’han d’invertir tenint en compte les 
preocupacions socials, ètiques i mediambientals, a més de criteris financers.

4. Criteris de transparència: La gestió del producte financer ha de ser totalment 
transparent pel que fa als subscriptors.

5. Criteri financer: Les comissions associades al producte financer han de ser 
iguals o inferiors a les pràctiques del mercat.

Per últim, GABV 4 es tracta d’una “xarxa internacional d’organitzacions pioneres i líders en la 
activitat bancaria que utilitzen les finances per servir a les persones i al planeta” (GABV, n.d.). 
Aquesta organització ha elaborat una guia de principis, entre els quals trobem:

1. Impacte social, mediambiental i sostenibilitat estan en la base del model 
empresarial

2. Immerses en comunitats, servint a l’economia real i permetent nous models 
de negoci que assoleixen les necessitats d’ambdues.

3. Relacions a llarg termini amb clients i enteniment directe de les seues activitats 
econòmiques i riscos.

4. Visió a llarg termini, auto-sostenibilitat, i resiliència davant disrupcions 
externes.

5. Transparència i governança inclusiva.

6. Tots aquests principis inserits en la cultura de les institucions financeres.

D’aquesta forma, el fet de pertànyer a aquestes organitzacions internacionals, és garantia 
d’estar actuant de forma ètica amb les seues accions.

3 Enllaç a la web de l’organització Financitè: https://www.financite.be/fr

4 Enllaç a la web de l’organització GABV: https://www.gabv.org/about-us/

https://febea.org/
https://www.financite.be/fr
https://www.gabv.org/about-us/
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3.2. Què no son les finances ètiques

Cal anar en compte a l’hora de delimitar què entra dins de les finances ètiques i què no. Si bé 
totes les activitats emmarcades dins de les finances ètiques han de ser sostenibles, no totes 
les activitats considerades sostenibles poden entrar a formar part de les finances ètiques. 

En aquest sentit, Fiare Banca Ètica analitza en la publicació5 “Finanzas éticas, mucho más 
que sostenibles” (Fiare Banca Ética [FIARE], 2019), el Reglament Europeu adoptat en 2019 en 
el marc del Pla d’Acció per a les Finances Sostenibles. Aquest reglament posa sobre la taula 
algunes contradiccions de l’adjectiu “sostenible”. En les finances sostenibles, la maximització 
dels beneficis individuals segueix sent l’objectiu principal, mentre que en les finances ètiques 
es busca un benefici social. La sostenibilitat en les finances tradicionals no es tracta llavors 
d’una forma de recerca del benestar social, sinó una forma més d’obtenir benefici adaptant-
se a les noves demandes dels clients. A més, seguint aquest reglament, les entitats financeres 
segueixen sense tindre ninguna obligació de no perjudicar l’economia real, obrint les portes a 
les pràctiques especulatives.

A més, treballar de forma sostenible amb el medi ambient no impedeix la especulació i la 
derivació dels diners a l’economia especulativa -i no real-, la qual cosa no es podria permetre 
treballant de forma ètica.  

La CNMV, Comissió Nacional del Mercat y de Valors, també reconeix que existeixen encara 
reptes i pràctiques a solucionar en aquest àmbit, reconeixent el terme greenwashing. Així, 
ofereixen una definició de finances sostenibles: “aquelles que en el procés de presa de decisions 
d’inversió es tinguen en compte els factors mediambientals, socials i de bon govern. Aquests 
criteris es coneixen com criteris ASG” (CNMV, n.d.). Per tant, serien sostenibles les pràctiques 
i productes que seguisquen aquests criteris, no qualsevol producte que tinga un objectiu 
mediambiental de forma aïllada.

De la mateixa forma podem parlar de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). A primera 
vista pot semblar un comportament ètic, però si mirem amb un poc de profunditat, vegem 
que si aquesta responsabilitat no ve acompanyada de una voluntat transformadora i ètica de 
la societat, es queda simplement en una forma de pintar de verd o de colors alegres el mateix 
comportament convencional de les finances tradicionals. Tot i que no sempre ocorre, la RSC 
pot encobrir pràctiques com el “greenwashing”, consistent en la creació d’una imatge il·lusòria 
de responsabilitat ecològica (SELECTRA, 2021). Mitjançant campanyes de màrqueting, algunes 
empreses donen la falsa imatge d’avançar cap a un model més ètic i sostenible. Trobem 
l’exemple del banc BBVA, que mentre realitza campanyes de promoció del transport públic i 
de l’estalvi d’aigua a les llars com a mètodes de combat del canvi climàtic, va invertir 4 milions 
de dòlars en combustibles fòssils durant l’any 2020.

Altre exemple d’hipocresia el trobem en una gran part de bancs convencionals, els quals 
-intentant adaptar-se a les noves demandes socials- realitzem campanyes a favor de la 
sostenibilitat i d’un comportament més ètic, al mateix temps que es dediquen al finançament 
d’armes. Açò ha constituït una gran campanya divulgativa impulsada per diverses entitats 

5 Enllaç a la publicació “Finanzas	éticas,	mucho	más	que	sostenibles”	de Fiare Banca Ètica, on s’aprofundeix en 
l’anàlisi del concepte de la sostenibilitat en les finances. https://www.fiarebancaetica.coop/finanzaseticas

socials, la Banca Armada6. La campanya consisteix en la denúncia d’aquests bancs i del 
seu llavat de cara al voler donar una imatge més ètica, solidària o sostenible amb les seues 
campanyes publicitàries i al mateix temps estar finançant les guerres. Vegem com en el cas 
de l’Estat Espanyol (imatge 1), diversos bancs estan entre les entitats que més finançament 
aporten a les empreses d’armament: el BBVA, Santander, Bankia (sent aquesta rescatada amb 
diners públics), Bankinter, Sabadell, o Caja Rural, entre altres. Poden llavors aquests bancs 
considerar que tenen un comportament ètic si estan finançant guerres?

 

Imatge 1. Campanya Banca Armada. Font: Banca Armada

De la mateixa forma podem caracteritzar el certificat “B-Corp”. Aquest pretén diferenciar a les 
empreses que compleixen amb certs estàndards socials i ambientals. Si aprofundim una mica 
la investigació, aquest certificat que a priori resulta positiu i necessari, pot acabar resultant 
en contribuir al greenwhasing de les grans empreses. Trobem l’exemple de CaixaBank, que 
ha rebut el certificat B-Corp a la seua filial Imagine Bank pel seu impacte positiu en el medi 
ambient i en la societat. Mentrestant, CaixaBank segueix invertint en l’economia especulativa, 
i en el finançament d’armes, a més de tancar oficines i acomiadar a milers de persones.

En definitiva, les finances ètiques s’han d’entendre d’una forma global, com un marc d’actuació 
completament oposat a les finances convencionals, i no com a valors aïllats entre ells.

6 Enllaç a la pàgina de Banca Armada: http://bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo 
Es tracta d’una campanya divulgativa i de denúncia duta a terme per diverses entitats, que té per objectiu 
denunciar les institucions bancàries que financen la indústria militar, per sensibilitzar i exigir polítiques públiques 
responsables al respecte.

https://www.fiarebancaetica.coop/finanzaseticas
http://bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
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4. Anàlisi històrica

4.1. Història de les finances ètiques a l’Estat Espanyol

Front a la banca tradicional que tracta de maximitzar el lucre dels accionistes-capitalistes, 
apareix unes finances alternatives, orientades cap a aquells que tenen dificultats d’accedir 
al crèdit i que busquen el major impacte social possible, sota criteris ètics i sostenibles. 
D’aquesta manera es parla de banca social, que presenta dos tipus d’entitats. En primer lloc, 
els bancs ètics que garantitzen als seus clientes responsabilitat i seguretat en el bon us dels 
recursos, respectant valors ètics i tres principis fonamentals en la seua gestió: transparència, 
comunicació i participació. Per altra banda, bancs que comparteixen la filosofia anterior 
però que s’orienten més específicament a la reducció de la pobresa i la inclusió financera. En 
ocasions aquests últims s’especialitzen en operacions de microcrèdit. 

Podem dir que l’origen de les finances ètiques es produeix per una confluència de diversos 
factors o esdeveniments en diversos punts del planeta. Si bé podem parlar d’antecedents 
relativament remots (el monts de pietat o experiències com la de Jonathan Switf en la Irlanda 
del segle XVIII), els orígens de la banca ètica es remunten a la dècada de 1930 en Alemanya. 
No obstant això, les finances socials i ètiques no es difondran pel  centre i nord d’Europa i als 
Estats Units fins a les dècades dels 1960 i els 1970, amb l’impuls principalment de col·lectius 
ecologistes i pacifistes, i les corrents socials de les esglésies. Conflueixen en un mateix 
període històric distints esdeveniments que canvien la forma de pensar de molta gent: les 
conseqüències de la guerra de Vietnam als Estats Units, el Maig del 68 a França o la Primavera 
de Praga.  Aquests col·lectius pacifistes o ecologistes es comencen a qüestionar si els bancs 
inverteixen buscant el benestar social o el benefici propi, si el que es finança és perjudicial per 
al medi ambient, o si té un impacte social negatiu, actuant de forma contradictòria als ideals 
pels quals lluitaven.

Però quedar-nos únicament amb aquesta visió ens faria deixar fora a gran part de la base 
social que va impulsar el sorgiment d’aquest tipus de finances, ja que no únicament van sorgir 
a Europa i Estats Units, sinó també a països subdesenvolupats, on l’objectiu era diferent: 
donar accés al crèdit als milions de persones excloses no únicament del sistema financer, sinó 
del progrés econòmic en general. És el cas del Grameen Bank a Bangladesh, o les “tontines” a 
Àfrica. Per altra banda, aquest procés no es dona únicament per part de col·lectius pacifistes 
o ecologistes, sinó que hi ha molts altres col·lectius implicats: els sindicats o moviment obrer 
en general, col·lectius cristians, organitzacions de cooperació internacional, etc. 

D’aquesta forma, aquest sector més crític de la població, inicia el moviment per les finances 
ètiques amb una arrel bàsica comú: la crítica a les finances convencionals per ser “tòxiques” i 
excloents; i tenint en compte, entre altres, els següents aspectes:

 » No operar en paradisos fiscals

 » Pagar impostos

 » No realitzar pràctiques especulatives

 » Finançar projectes amb repercussions socials positives i mediambientals

 » Operar amb transparència, impulsant la participació activa dels col·lectius 
implicats
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Comencen a nàixer, distintes entitats d’activitat bancària i parabancària a Europa, les quals 
serien la llavor que s’ha convertit en el sistema financer ètic actual. És el cas de les fundacions 
Foursquare i Pax World, nascudes als Estats Units en 1961, o l’entitat bancària ASN Bank 
en Holanda en 1960 o el GLS Bank alemà en 1974. Així, van apareixent entitats financeres 
bancàries arreu del mon, no únicament a Europa i Estats Units, sinó a països empobrits, on 
l’objectiu és diferent: donar accés al crèdit als milions de persones excloses no únicament 
del sistema financer, sinó del progrés econòmic en general. És el cas del Grameen Bank a 
Bangladesh, creat en 1976.

És a partir dels anys 1980-90 quan les finances ètiques arriben a Espanya. Realitzem un 
recorregut per la història de les principals entitats d’economia ètica que operen a Espanya7.

L’activitat financera ètica apareix amb Oikocredit, entitat de serveis parabancaris fundada en 
1975 als Països Baixos. Naix de la idea d’un grup de membres de l’església joves i compromesos, 
que van decidir crear un canal d’inversions ètiques per recolzar la pau i la solidaritat. 
Oikocredit proporcionava a les esglésies i les organitzacions vinculades a l’església un canal 
alternatiu d’inversions, escapant del malestar generalitzat del moment generat per temes 
com l’apartheid a Sudàfrica o la Guerra de Vietnam. Oikocredit arriba a l’Estat Espanyol en 
l’any 2000, a través d’Oikocredit Catalunya, associació creada per iniciativa de distintes ONGs 
catalanes. Aquesta associació naix per donar suport a la cooperativa Oikocredit Internacional, 
en conclusió a la voluntat nascuda als anys 90 per part de diverses organitzacions socials 
catalanes de tenir alternatives ètiques als bancs convencionals. Posteriorment Oikocredit 
Catalunya es va dividir en altres dues associacions, Oikocredit Euskadi i Oikocredit Sevilla, 
cobrint entre les tres la totalitat del territori de l’Estat.

Cinc anys després del naixement d’Oikocredit, apareix Triodos Bank, fundada en 1980 als 
Països Baixos. Amb 540.000€ de capital social inicial i la plena autorització del Banc Central 
dels Països Baixos, Triodos comença a créixer i expandir-se, arribant a Bèlgica en 1993 i al 
Regne Unit en 1995. És en 2005 quan es llança Triodos Bank en Espanya, on actualment es 
dona servei a través de  l’Oficina Internet, l’Oficina Telefònica, les oficines comercials i el 
correu postal. El control de la solvència, liquiditat i transparència la realitza el Banc Central 
dels Països Baixos, dins del marc del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) europeu. 

Cal ressaltar les experiències d’algunes organitzacions preocupades per la solidaritat amb 
col·lectius desfavorits, que experimentaren mecanismes de finançament alternatiu. La Acció 
Solidària contra l’Atur (des de 1981), una fundació cristiana presidida per l’abat de Montserrat, 
va ser la primera en crear un fons econòmic de solidaritat per a la concessió de microcrèdits a 
persones i famílies vulnerables. Aquestes pràctiques es van estendre per tot l’Estat Espanyol, 
gràcies a organitzacions cíviques (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, Women’s 
World Banking, Asociación para la Financiación Solidaria, entre altres) així com l’obra 
benefico-social de les caixes d’estalvi fins a la crisi d’aquestes entitats. Entre les iniciatives cal 
mencionar  el Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza8, que apareix en 1984 a una comarca de la 
província andalusa de Granada, Loja. Aquest fons naixia de la necessitat de recolzar la creació 
de treball i projectes complementaris per als jornalers sense treball, mitjançant l’aportació 
d’una quota mensual per part dels participants del fons. Des de 1984 fins a l’actualitat s’han 
concedit més de 1.400 ajudes econòmiques tant a persones físiques com a col·lectius, amb un 
import de més de 2’5 milions d’euros. Actualment aquest fons perteneix a la xarxa REFAS i és 
soci de Fiare Banca Etica.

7 Informació treta de les presentacions a les pròpies webs de les entitats esmentades. Més avant es realitza un 
estudi detallat sobre aquestes.

8 Enllaç a la web del Fondo de Paz y Solidaridad: http://fondodesolidaridad.org/desde-1984-haciendo-fondo/

Per altra banda, en 1986, emmarcat en una forta crisi industrial de l’Economia Espanyola, 
alguns treballadors que no van cedir als acomiadaments de l’editorial Bruguera, es van 
organitzar -durant anys- mitjançant la lluita judicial i moral per aconseguir les indemnitzacions 
justes. Finalment, en 1995 aquest grup de treballadors guanya el judici, i decideix crear un fons 
amb part de les indemnitzacions que van rebre per l’acomiadament, amb l’objectiu de poder 
promoure projectes econòmics que perseguiren la creació de llocs de treball de qualitat. Naix 
així, en juny de 1995, Coop57 baix la fórmula jurídica de cooperativa de serveis financers. Des 
de llavors, la base social de Coop57 ha anat ampliant-se, arribant a treballar amb seccions 
territorials en les comunitats de Madrid (2006), Aragó (2006), Andalusia (2008), Galiza (2009), 
Euskal Herria (2015) i Astúries (2019). A dades de desembre de 2021, la Coop57 va arribar a 
disposar de 1.042 socis de serveis, i 4.966 socis col·laboradors.

Anys després de l’aparició dels primers bancs ètics, en 2003, naix al País Basc la Fundación 
Inversión y Ahorro Responsable (FIARE). Fundada per diferents entitats de conjunts de 
persones interessades per les finances ètiques i alternatives, apareix amb l’objectiu de cobrir 
la creixent necessitat de banca ètica entre la població compromesa del moment. En 2005, 
FIARE signa un contracte d’agència amb Banca Popolare Etica, cooperativa de crèdit italiana, 
adquirint experiència i iniciant la intermediació financera en el territori espanyol. En eixe 
moment, Fiare es planteja l’objectiu de -en 2012- constituir-se com a cooperativa de crèdit, 
per a la qual cosa havia d’arribar a 6 milions d’euros en capital social repartit entre almenys 
10.000 socis, i 60 milions de dipòsits, abans de sol·licitar l’autorització al Banc d’Espanya 
per actuar en tot el territori espanyol com entitat financera. Es conformen Grups d’Iniciativa 
Territorial a tot l’Estat, amb l’objectiu d’anar aconseguint socis i capital social per al pas a 
entitat de crèdit reconeguda. Tot i l’esforç dels Grups d’Iniciativa Territorial, l’objectiu anava 
resultant cada vegada més inassolible: les necessitats exigides eren molt llunyanes, i la 
banca ètica era una necessitat imminent. És per això que en 2011 es proposa la integració 
d’ambdues organitzacions, formant Fiare Banca Etica, entitat que ha arribat a conformar 
actualment el banc cooperatiu de referència a Europa, amb més de 44.000 socis. Actualment, 
a l’Estat Espanyol disposa de 18 Grups d’Iniciativa Territorial (GIT), que es dediquen a apropar 
les finances ètiques al territori, enfortir les relacions amb entitats que treballen per una 
economia ètica o promoure un ús responsable dels diners, entre altres. A més, es disposa de 
235 avaluadors i avaluadores socials, persones sòcies que de manera voluntària realitzen les 
Avaluacions d’Impacte de les organitzacions que sol·liciten accés a crèdit, verificant la seua 
coherència amb els valors de Fiare Banca Etica. Disposa també de 3 oficines operatives, al País 
Basc, Catalunya i Madrid.

Vegem llavors com l’arribada de Fiare com a banca ètica a l’Estat Espanyol -a diferència d’altres 
models de negoci- es dona d’una manera horitzontal i amb el treball conjunt de centenars 
d’associacions i particulars que busquen unes finances més coherents amb la seua forma de 
vida, i no amb una perspectiva de negoci i recerca de mercat.

Així, tot i que naixen amb força a Catalunya, Euskadi i Andalusia, van apareixent a les diferents 
comunitats autònomes de l’Estat Espanyol, una sèrie d’entitats tant bancàries com de 
serveis alternatius (on entren també serveis de divulgació) dedicats a les finances ètiques, les 
quals analitzarem posteriorment els seus principals serveis i productes. Gràcies a aquestes 
iniciatives, el sistema bancari -i en general l’economia- empren un nou camí cap a la conversió 
en un instrument clau per al desenvolupament de comunitats locals, iniciatives socials i 
solidàries, i respectuoses per al medi ambient.

http://fondodesolidaridad.org/desde-1984-haciendo-fondo/
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4.2. Història de les finances ètiques al País Valencià

Les finances ètiques també han anat obrint-se un lloc en el marc d’actuació del País Valencià.

En aquest context de sorgiment de les finances ètiques a l’Estat Espanyol, neix en l’any 2000 
la Xarxa Enclau, entitat que agrupa a diferents organitzacions socials no lucratives amb la 
voluntat de promoure el finançament ètic i responsable. 

4 foren les entitats fundacionals: Atelier, Cerai, Ingeniería Sin Fronteras i Fundación Novaterra. 
Després altres entitats també formaren part del seu recorregut i historia: Acicom, Acsud las 
Segovias, Medicus Mundi Mediterránea, i Menuts del Món.

Actualment formen part de la Xarxa: Acoec, Atelier, Escoles Solidàries, Escoles Solidàries, 
Fundació NovaFeina i Patim.

Amb Enclau, arriba la primera activitat parabancària ètica de la història de la regió: 
l’Estalvi Solidari.

L’Estalvi Solidari, format per la Llibreta i el Dipòsit Solidari, es tractava d’un producte d’estalvi 
fruit d’un conveni de col·laboració amb Caixa Popular, signat a l’any 2000 (el mateix any de la 
fundació d’Enclau). Caixa Popular, tot i no ser un banc ètic, tenia una forta voluntat d’ajudar en 
la difusió i el funcionament de les finances ètiques, les cooperatives i l’economia social. 

Els/les titulars d’aquestes llibretes o dipòsits cedien el 50% dels interessos nets generats a un 
Fons Solidari. A més, Caixa Popular realitzava també una aportació anual directament a aquest 
fons -gestionat per Enclau- fins arribar al 0’7% del saldo mitjà del capital dipositat en estos 
productes. L’elecció d’aquest percentatge no és casual, sinó que es tracta del percentatge que 
demanden les associacions socials respecte a la destinació de part del pressupost públic a la 
cooperació internacional al desenvolupament per lluitar contra la pobresa i desigualtat. 

Amb aquest Fons, Enclau, a banda d’organitzar activitats de divulgació i promoció, realitzava 
una convocatòria de projectes d’acció social o de cooperació al desenvolupament, al qual 
únicament es podien presentar les entitats pertanyents a la xarxa Enclau. Els clients de Caixa 
Popular votaven quin projecte s’havia de finançar. Havia nascut, llavors, el finançament ètic al 
País Valencià, en la forma de decisió de la inversió i de l’ajuda a les entitats socials. Este fons 
va funcionar fins a 2016.

En 2013, la Xarxa Enclau es va involucrar en la creació de REAS PV (Red de Economía Alternativa 
y Solidaria del País Valencià) amb l’objectiu de treballar coordinadament, donar visibilitat 
a aquestes iniciatives, generar sinergies i compartir la missió d’humanitzar l’economia, i 
recuperar l’activitat econòmica al servei de les persones, la justícia i la solidaritat.

Per altra banda, Enclau també va tindre un paper fonamental en l’arribada de Fiare Banca 
Ètica a la Comunitat Valenciana. En 2008, un total de 17 entitats junt a Enclau, impulsaren 
la creació de l’Associació Fiare “Xarxa Valenciana”, amb l’objectiu de promoure l’arribada 
de Fiare a la regió i de seguir promovent el desenvolupament de la banca ètica, seguint el 
procés que s’havia començat a Euskadi (Fiare Xarxa Valenciana, 2009). Amb la fusió de Fiare 
amb Banca Popolare Etica, l’existència d’aquest grup al País Valencià deixa de tindre sentit, 
ja que estava concebut únicament per a l’arribada de Fiare. Si bé en altres comunitats els 
grups es queden en forma d’entitat divulgativa i de promoció, al País Valencià aquest paper 
el continua Enclau. 

Actualment Fiare disposa d’un GIT (Grup d’Iniciativa Territorial) a la Comunitat Valenciana, 
el GIT d’Alacant, Castelló i València, el qual realitza jornades i xerrades relacionades amb 
la responsabilitat, sostenibilitat i economia ètica; i amb un grup de persones avaluadores. 
L’entitat no disposa d’oficina comercial al País Valencià, però sí d’una oficina d’informació al 
local de l’entitat ACOEC.

Després de l’arribada de Fiare a la regió, Enclau va seguir convidant a altres entitats, 
organitzacions i persones a sumar-se al projecte de la banca ètica, mitjançant formacions, 
conferències o material divulgatiu, treball que segueix realitzant en l’actualitat.

Pel que fa a Triodos Bank, després de comptar amb més de mil clients i 4.000 interessats, el 
banc obri la primera oficina de la Comunitat Valenciana en València, en 2009. Des de llavors 
ha anat augmentant tant en clients com en impacte social, arribant a aportar un 23% del seu 
finançament a projectes educatius a la Comunitat Valenciana en 2017. Actualment segueix 
disposant d’una oficina a la ciutat de València.

Pel que fa a Coop57, aquesta no disposa de secció territorial al País Valencià, ja que encara no 
té la suficient força o dinàmiques assumides com per a poder establir-se. En 2011 es va crear 
un grup promotor del País Valencià, que va començar a treballar per enfortir els òrgans i les 
dinàmiques adients per a poder formar una secció territorial a la regió. Malgrat els esforços 
del grup promotor, la secció territorial no s’ha arribat a implantar. L’esforç que suposa la 
pertinença a una secció territorial (portar registres, realitzar avaluacions, etc.) dificulta la 
creació del mateix, a diferència d’altres models empresarials on les expansions es donen de 
forma vertical mitjançant estudis de beneficis sobre l’extensió territorial. En tot cas, Coop57 
des de 2010 està vinculada al projecte Fiare, al que està unit per un conveni de col·laboració.  

Cal destacar també, tot i que no s’emmarca en les finances ètiques, la banca amb valors, que 
segons defineix Enclau, es tracta de la banca de proximitat, arrelada al territori, i que treballa 
amb valors socials en l’economia real i no especulativa. Tal es el cas d’una de les dues últimes 
caixes d’estalvis que queden a l’Estat Espanyol: Caixa Ontinyent (Caixa d’Estalvis i Mont de 
Pietat d’Ontinyent). Fundada en 1884 en la localitat valenciana d’Ontinyent, ha perdurat i 
encara perdura, havent superat la crisi del 2008 amb resiliència, gràcies a la inversió productiva 
(i no especulativa) durant els anys de la bombolla immobiliària.

També ressaltar el paper que tenen en el País Valencià les més de 30 caixes rurals. Com 
cooperatives de crèdit estan molt arrelades en el seu territori, es governen amb criteris 
democràtics, treballen al servei dels seus socis i en tenen especial sensibilitat per qüestions 
socials i ambientals.

Entre les cooperatives de crèdit, Caixa Popular, com s’ha comentat, ha estat vinculada a 
iniciatives de finances alternatives al País Valencià. Aquesta va néixer en 1978 amb vocació 
de servei a les cooperatives, famílies, empreses, comerços, institucions i associacions. 
Actualment actua principalment a València i comarques del voltant, amb principis de 
responsabilitat social, impulsant el cooperativisme, la solidaritat, i el patrocini a l’esport i la 
emprenedoria social.

Al País Valencià ens trobem llavors en un context positiu amb un ecosistema financer que ens 
permet operar dins de les finances ètiques i amb valors, amb una gran varietat d’opcions i 
formes d’estalvi i inversió coherents amb valors crítics i ètics.
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5. Les finances ètiques a l’actualitat

Malgrat el context de crisis financeres que va sofrir l’economia mundial (i en particular de 
l’Estat Espanyol) en 2008 i, posteriorment, -tot i que en menor mesura- en 2019, les finances 
ètiques no han parat de difondre’s. La difícil situació dels mercats i la minvant confiança en els 
bancs més tradicionals han provocat un traspàs de clients als bancs ètics o alternatius.

El baròmetre9 de FETS de 2020, publicat en novembre de 2021, ens ofereix una radiografia 
detallada de la situació actual de les finances ètiques i solidàries a l’Estat Espanyol.

Basant-nos en aquest baròmetre (FETS, 2021), les principals conclusions que trobem al 
baròmetre són que les entitats bancàries i parabancàries que treballen en les finances 
ètiques, han concedit més crèdits que mai, recolzant i donant suport a les iniciatives 
solidàries i transformadores en un context de dificultat econòmica marcada per la crisi 
causada per la covid.

En matèria d’estalvi, la quantitat gestionada per les entitats financeres ètiques a l’Estat supera 
els 2.450 milions d’euros, multiplicant-se, en 2021, per 18’41 respecte al nivell de 2007, molt 
superior a l’increment de l’estalvi a les entitats convencionals.

Pel que fa a préstecs, el número ja ascendeix a 1.720 milions d’euros, màxim històric de les 
finances ètiques, en un context de disminució de préstecs per part des bancs convencionals. 
Si ens fixem en el finançament per sectors (imatge 2), destaquen els àmbits mediambiental 
(38,43%), social (23,54%) i cultural (17,43%). 

Imatge 2. Finançament de les finances ètiques per sectors. Font: FETS

9 Enllaç al Baròmetre de 2020 publicat per FETS:  
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/11/Barometro2020_CAST.pdf

https://fets.org/wp-content/uploads/2021/11/Barometro2020_CAST.pdf
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En canvi, les persones físiques i jurídiques operàries de les entitats bancàries i parabancàries 
ètiques disminueix des de 2015, tot i que s’ha estabilitzat aquest detriment, apropant-se a 
les 190.000. Els motius són la motivació i la recerca de projectes i iniciatives econòmiques 
sostenibles per part de les entitats de finances ètiques, la qual cosa ha pogut fer descuidar les 
necessitats de les persones físiques.

El baròmetre destaca també la diferència en les taxes de morositat de la banca ètica respecte 
a la banca convencional. En un context de crisi marcat per la pandèmia i les dificultats 
econòmiques, les entitats bancàries i parabancàries de les finances ètiques han continuat 
creixent en termes de crèdits i apostant per l’economia real, sense empitjorar la taxa de 
morositat. Aquesta ha registrat un mínim històric, 1,52%, mentre que el sector bancari 
convencional ha registrat un 4,51% de morositat.

Pel que vegem a les dades, les finances ètiques (per la seua pròpia natura) no estan tan subjectes 
als vaivens del mercat. La incorporació de valors ètics i la seua aposta per l’economia real els 
permet escapar de la lògica del màxim benefici, per convertir-se en un producte menys volàtil 
i més comprensible. Així, podem dir que les finances ètiques a l’Estat Espanyol estan vivint un 
bon moment tant en termes quantitatius com econòmics.

5.1. Situació de la banca ètica europea

Hem vist ja que la banca ètica és la que es dedica al finançament de projectes de l’economia 
real, socials, cooperatius o mediambientals (entre altres aspectes) per a persones físiques 
o jurídiques, i no utilitza els diners per a realitzar inversions fraudulentes o de dubtosa 
sostenibilitat. 

En aquest context d’auge del finançament ètic i alternatiu, la Fundación Finanzas Éticas ha 
realitzat tres informes sobre la banca ètica a Europa als anys 201610,201711 i 201812. D’aquests 
informes podem extraure la informació necessària per entendre la situació actual dels bancs 
ètics. Es diferencien els bancs entre ètics i sostenibles (a Europa) dels bancs sistèmics.13 Si bé 
pot semblar que el concepte de “ètic” ens allunya de la rendibilitat d’aquest tipus de bancs o 
finances, la realitat és molt distinta. 

En primer lloc, respecte als crèdits (imatge 3),  els informes ens ofereixen una comparació del 
percentatge de crèdits sobre els actius totals dels bancs ètics respecte als bancs sistèmics. 
Amb les primeres columnes observem que no únicament el percentatge és major en els bancs 
ètics (duplicant el percentatge), sinó que, a més, aquest ha augmentat durant els anys dels 
informes (2016-2018). Aquesta informació resulta rellevant per a entendre quina és l’activitat 
real dels bancs convencionals, ja que com vegem, els crèdits no superen un 40% dels seus 
actius. En un context de constant creixement de l’estalvi, que els crèdits siguen una minoria 
resulta una paradoxa. 

10 Enllaç al primer informe: https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/1r-informe-CT.pdf

11 Enllaç al segon informe: https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/SEGUNDO-INFORME-CAS.pdf

12 Enllaç al tercer informe:  
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-informe-finanzas-eticas_compressed.pdf

13 Fiare inclou dins dels bancs ètics i sostenibles a 21 bancs, i entre els bancs sistèmics a 15 bancs tradicionals 
europeus. La distinció es troba a la pàgina 3 del Primer Informe:  
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/1r-informe-CT.pdf

A què dediquen els diners, llavors, aquests bancs? La resposta és que no es canalitzen cap 
a la reactivació de l’economia i el treball (l’economia real), sinó a l’especulació. L’objectiu 
dels bancs convencionals no és oferir crèdits per augmentar el benestar de la gent que els 
necessita, sinó utilitzar els diners dels estalvis dipositats per a generar més diners: invertir en 
accions, serveis financers, participació en empreses, etc. Per altra banda, els bancs ètics sí 
que actuen com una ferramenta útil per a la societat i per al benestar social, dedicant més del 
75% dels seus actius als crèdits en 2018.

Créditos/activos totales 2018 2013 2008

Bancos éticos/sostenibles europeos 76,11 % 73,54 % 72,28 %

Bancos tradicionales 39,80 % 38,70 % 37,12 %

Imatge 3. Crèdits en % dels actius totals. Font: Fundación Finanzas Éticas 

També apareix una gran diferència en les dades del percentatge de depòsits sobre els passius 
totals. Com vegem a la Imatge 4, els bancs ètics i sostenibles capten fons sobre tot mitjançant 
dipòsits dels seus clients, mentre que els bancs tradicionals la liquiditat la obtenen per altres 
canals, com poden ser l’emissió d’obligacions o els dipòsits d’altres bancs.

Depósitos/pasivos totales 2018 2013 2008

Bancos éticos/sostenibles europeos 71,31 % 76,95 % 63,71 %

Bancos tradicionales 40,96 % 36,57 % 31,26 %

Imatge 4. Dipòsits en % dels passius totals. Font: Fundación Finanzas Éticas

Les dades del patrimoni net en percentatge del total del passiu també ens mostren informació 
al respecte de la solidesa dels bancs alternatius. Vegem a la Imatge 5 com els bancs ètics han 
mantés una posició patrimonial sòlida, constant al voltant del 10% entre 2008 i 2018, mentre 
que el sistema bancari tradicional partia d’una situació bastant deficient, en un 5,55% en 2008. 
Tot i que el sistema convencional ha anat recuperant-se (8’18% en 2018), no arriba als nivells 
dels bancs ètics. L’increment s’ha impulsat per les exigències de recomposició patrimonial 
arran de la crisi financera, per tant de previndre o afrontar possibles crisis futures, la qual cosa 
no ha sigut necessària per als bancs ètics.

Patr. neto/Pasivo 2018 2013 2008

Bancos éticos/sostenibles europeos 10,54 % 9,90 % 10,05 %

Bancos tradicionales 8,18 % 7,89 % 5,55 %

Imatge 5. Patrimoni net en el % del total del passiu. Font: Fundación Finanzas Éticas

https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/1r-informe-CT.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/SEGUNDO-INFORME-CAS.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-informe-finanzas-eticas_compressed.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/2018/12/1r-informe-CT.pdf
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Passem a analitzar el ROA (rendibilitat sobre actius), que és la relació entre el benefici net 
i els actius totals, i mesura la rendibilitat de l’activitat. Vegem  (Gràfic 1) com la mitjana del 
ROA dels bancs ètics s’ha mantingut sempre en un nivell superior al ROA del sistema bancari 
tradicional europeu, sense veure’s afectat en cap moment per les crisis econòmiques. En 
canvi, el ROA dels bancs convencionals ha tingut un comportament molt més volàtil, amb 
caigudes durant les crisis.

Gràfic 1. ROA. Comparativa entre bancs ètics i bancs tradicionals. Font: Fundación Finanzas Éticas

Pel que fa al ROE (rendibilitat dels recursos propis, calculat amb la relació entre el benefici net 
i el patrimoni net), aquest mesura el rendiment comptable d’una empresa. Al gràfic 2 vegem 
com el rendiment mitjà dels bancs ètics ha sigut més alt que el dels bancs convencionals 
europeus, amb una volatilitat molt menor. En els anys 2013-2018, els bancs tradicionals han 
tornat a créixer en termes de rendiments, superant als bancs ètics, però amb una major 
volatilitat.

Gràfic 1. ROA. Comparativa entre bancs ètics i bancs tradicionals. Font: Fundación Finanzas Éticas

Finalment, respecte a la tendència de creixement de les dimensions mesurades (actius, 
crèdits, dipòsits i patrimoni net), els resultats de l’informe mostren que els bancs ètics han 
crescut més que el sistema bancari tradicional, durant els anys 2008-2018.  Vegem (imatge 
6) com els actius han crescut en la banca ètica a una taxa anual d’un 9’91% mentre que a la 
banca convencional han disminuït. Els dipòsits han vingut portant un creixement a una taxa 
de l’11’17% en els bancs sostenibles, mentre que únicament un 2’43% en els tradicionals, al 
igual que amb els préstecs o crèdits, els quals en la banca tradicional han crescut a una taxa 
del 0’39% i en la ètica al 10’55%. Finalment, respecte al patrimoni net, el creixement en el 
banca ètica ha sigut d’un 10’40% anual, i únicament d’un 3’65% en els bancs convencionals. 

CRECIMIENTO* 5 AÑOS (2013/2018) 10 AÑOS (2008/2018)

Activos totales

Bancos éticos/sostenibles europeos 7,94 % 9,91 %

Bancos tradicionales 0,31 % - 0,31 %

Préstamos

Bancos éticos/sostenibles europeos 8,69 % 10,55 %

Bancos tradicionales 0,88 % 0,39 %

Depósitos

Bancos éticos/sostenibles europeos 6,31 % 11,17 %

Bancos tradicionales 2,61 % 2,43 %

Patrimonio neto

Bancos éticos/sostenibles europeos 9,30 % 10,40 %

Bancos tradicionales 1,04 % 3,65 %

Imatge 6. Creixement dels actius, prèstecs, dipòsits i patrimoni net. Font: Fundación Finanzas Éticas.

Tot i que l’informe inclou bancs amb valors i no es centra exclusivament en els bancs ètics, 
vegem com el conjunt d’aquestes entitats financeres segueix també una trajectòria creixent. 
Açò demostra que buscar el benefici social no resta rendibilitat a una entitat, sinó que es guanya 
solidesa i rendibilitat al no fer un ús especulatiu dels diners, propi dels bancs convencionals.
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5.2. Actors actuals, productes, processos i impactes

En aquest apartat, oferim una llista de les principals entitats bancàries, parabancàries, o de 
divulgació que actuen en el marc de les finances ètiques dins de l’Estat Espanyol. Així mateix, 
aprofundirem en les entitats amb més serveis i impacte social, detallant els seus productes i 
les xifres d’impacte. Les entitats que analitzarem son les següents:

Entitats bancàries 
regulades pel Banc 

d’Espanya

Entitats 
parabancàries i 

alternatives

Entitats de promoció 
i divulgació de les 
finances ètiques

Entitats 
de base 
cooperativa i  
mutualitats

Entitats 
gestionades 
per 
fundacions, 
SA, o SL

Entitats 
de base 
associativa

Tabla 1. Entitats de finances ètiques. Font: elaboració pròpia

5.2.1. Entitats bancàries
Com ja hem vist al principi, les activitats bancàries s’inscriuen dins de l’activitat bancària 
formal, baix supervisió del Sistema Europeu de Bancs Centrals, i tenen un codi bancari. A 
l’Estat Espanyol operen d’aquesta forma Fiare Banca Ètica i Triodos Bank.

Desenvolupem de forma més extensa les entitats bancàries, analitzant els productes, serveis, 
processos, impactes i xifres generals d’aquestes, per ser les entitats amb una major trajectòria 
i rellevància en termes econòmics a l’Estat.

5.2.1.1. Fiare Banca Ética - Banca Popolare Etica
Fiare Banca Ética14 es defineix com un “Banc cooperatiu de referència en Europa (...) que 
garantitza la gestió democràtica i el compromís ètic amb la participació de les persones sòcies”. 
El seu objectiu és “recuperar el valor social dels diners” (Fiare Banca Ética [FIARE], n.d.). Per tot 
això, els dipòsits d’estalvi van destinats a finançar projectes vinculats a la inserció laboral i 
social, la sostenibilitat, l’educació o la cultura, entre altres. 

Com hem comentat a l’apartat de la història de l’entitat, Fiare es constitueix a Espanya com 
un àrea dins de Banca Popolare Etica. Per tant, quan parlem de Fiare ens referirem a l’entitat 
a Espanya i deixarem el nom de Banca Popolare Etica per a referir-nos al global de l’entitat.

Banca Popolare Etica planteja unes finances alternatives, basades en posar la persona 
exclosa en el centre del projecte, l’interès social, el compromís mediambiental, la solidaritat, 
la transparència, la democràcia i participació, l’autonomia, la proximitat i treball en xarxa, la 
pluralitat i tolerància, la professionalitat, l’austeritat i la subsidiarietat (Fiare, n.d.).

Entre els serveis oferts a data de 2021, cal diferenciar entre els serveis a particulars i els serveis 
a empreses o organitzacions. Resumim els principals serveis a la següent taula:

SERVEIS A PARTICULARS

Comptes corrents
Compte ètic
Compte bàsic

Targetes
SERVEIS A PÁ RTICULARS I A EMPRESES O ORGANITZACIONS

Banca Online
Dipòsits A fix termini

D’inclusió social
Microfides

SERVEIS A EMPRESES
Compte corrent online
Targetes

Finançament
Finançament a curt termini
Finançament a mitjà/llarg termini

Col·laboració amb les AAPP
Crowfunding

Tabla 2. Productes i serveis Fiare Banca Ética.  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Fiare Banca Etica 

14 Enllaç a la pàgina de Fiare Banca Ética: https://www.fiarebancaetica.coop/

https://www.fiarebancaetica.coop/
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Cal mencionar, que Fiare Banca Etica no disposa de caixers propis, i per tant la retirada 
d’efectiu s’ha de realitzar a Grupo Caja Rural o a Laboral Kutxa, amb un cost de 0’80€ per 
comissió. De moment no es poden realitzar ingressos d’efectiu per caixer. 

A banda dels serveis oferts, Fiare també disposa d’uns Fons Ètics d’Inversi. La primera opció, el 
Sustainable Conservative Allocation, està pensat per a qui busca realitzar un possible augment 
gradual del valor del capital invertit, amb una moderada volatilitat. El segon, el Sustainable 
Dynamic Allocation està destinat a qui desitja realitzar un possible increment moderat del valor 
del capital invertit. El tercer i últim, el Sustainable Global Equity, de major risc, està destinat a 
qui busca realitzar un possible increment significatiu del valor del capital invertit. Amb els tres 
fons d’inversió, Fiare permet la possibilitat d’invertir de forma ètica, ja que es dialoga amb les 
empreses en les que s’inverteixen els fons per orientar les polítiques cap a millores socials. 
Permeten, a més, subscriure o vendre els fons en qualsevol moment.

Passem a analitzar les xifres de l’entitat, basant-nos en el balanç social15 de 2020 de Banca 
Popolare Etica.

Pel que fa a les principals xifres, el banc va disposar en 2020 d’un capital social de 77’4 milions 
d’euros, la qual cosa suposa una pujada del 5’48% respecte a l’any anterior, mostrant un 
augment de la solidaritat i independència dels socis i sòcies, i possibilitant un major nombre 
de crèdits. Respecte al número de persones associades, va arribar a tindre 44.557 en 2020, 
experimentat una pujada del 1’97% respecte a 2019. D’entre aquestes associades, el 83’5% 
foren persones físiques i únicament el 16’5% jurídiques.

Per altra banda, pel que fa a les xifres dels clients, Banca Popolare Etica va tancar l’exercici de 
2020 amb 99.996 clients, suposant un increment del 5’2% respecte a l’anterior any. Aquests 
van dipositar 2.000 milions d’euros al banc, la qual cosa representa un 17’5% més respecte a 
2019. D’aquests clients, s’ha concedit finançament a 12.539, suposant un 8’7% més que l’any 
anterior. Respecte a la transparència, la banca posa a disposició de qualsevol interessat, -a 
diferència de la majoria de bancs- la llista de finançaments a persones jurídiques.16 Els clients 
es reparteixen territorialment de forma principal a Itàlia, especialment al Nord-Oest i Nord-
Est del país, mentre que a la resta d’Itàlia els clients es troben de forma més minoritària. 
(Imatge 7).

Imatge 7. Repartiment territorial dels clients de Fiare-Banca Popolare Etica. Font: Banca Popolare Etica

15 Enllaç al Balanç Social de Banca Popolare Etica: https://balancesocial.fiarebancaetica.coop/balance-social-2020/

16 En aquesta pàgina, Fiare explica on van destinats els préstecs concedits a les persones jurídiques, per a que els 
socis puguen verificar com s’utilitzen els seus fons:	https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero

Pel que fa al nombre de clients de crèdit a Espanya, a Fiare Banca Etica, aquests han 
experimentat una tendència creixent des de 2019 fins a finals de 2020, superant els 300 clients 
repartits per tot el territori espanyol.

Gràfic 3. Número de clients de crèdit de Banca Popolare Etica a Espanya. Font: Banca Popolare Ética

El volum de finançament de Banca Popolare Etica va arribar a l’1’1 milions d’euros en 2020, 
experimentant un creixement del 9’8% respecte a l’anterior any, sent els clients finançats 
residents a Itàlia quasi en la seua totalitat. El finançament a Espanya el trobem de forma residual, 
respecte al finançament total de Fiare. Destaca el volum del finançament a la zona Sud d’Itàlia, 
ja que malgrat ser la més pobra i la que menys clients aporta, és la que més finançament rep.

Imatge 8. Repartiment territorial clientela finançada Banca Popolare Etica. Font: Banca Popolare Etica

Amb tot el mencionat, el benefici net de Banca Popolare Etica va resultar en 6.403.378 euros, 
superant els 6.267.836 de l’any 2019, i suposant una continuació en el creixement dels resultats 
financers i l’impacte a nivell global.

https://balancesocial.fiarebancaetica.coop/balance-social-2020/
https://www.fiarebancaetica.coop/conmidinero
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Passant a les xifres d’impacte, els GIT (Grups d’Iniciativa Territorial) han desenvolupat en 
2020, 296 iniciatives socioculturals. Destaquem diverses iniciatives per part del GIT d’Alacant, 
Castelló i València, com la Jornada d’alternatives econòmiques17 realitzada a Ibi en 2018; o les 
Jornades sobre Responsabilitat Social i EBC18 realitzades a la Universitat de València.
A més, el grup Banca Popolare Etica realitza Crowfundings a través dels canals de Goteo, 
Produzio dal Basso i Etica Sgr. S’han realitzat 2 convocatòries de Crowfunding, aconseguint 
un total 73 campanyes, i ascendint a un total de 570.000 euros en donacions.

Per altra banda, respecte al medi ambient, des de Banca Popolare Etica s’ha aconseguit, 
mitjançant el finançament i la promoció d’alternatives energètiques sostenibles, una 
considerable reducció de les emissions contaminants. Així mateix, destaquen les iniciatives 
sostenibles del propi banc, com l’estalvi tèrmic i elèctric de la seu central de Padua, els 
acristallaments d’alt rendiment tèrmic, l’elecció de proveïdors d’energia elèctrica produïda 
per fonts renovables o la utilització de paper reciclat certificat FSC.

5.2.1.2. Triodos Bank
Triodos Bank es tracta d’una entitat de crèdit ètica fundada als Països Baixos. En l’actualitat té 
un abast major, ja que està present també a Bèlgica,  Regne Unit, Alemanya, Espanya, i altres 
llocs d’Europa. Si bé únicament rep finançament dels països europeus, realitza projectes a 
altres països del mon, situats tant a Àfrica com a Europa, Àsia i Amèrica (especialment Amèrica 
central i Sud-Amèrica).

Imatge 9. Localització finançament Triodos Bank. Font: Triodos Bank

Triodos treballa per “ajudar a crear una societat on es protegisca la qualitat de vida de totes 
les persones i el medi ambient”, facilitant a persones, empreses i institucions un ús dels diners 
que genere beneficis per a la societat i la natura. Treballa amb principis de sostenibilitat, 
transparència, qualitat i caràcter emprenedor.

17 Enllaç a la iniciativa de la Jornada d’alternatives econòmiques del GIT d’Alacant, Castelló i València:  
https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/20-04-2018-fiare-participa-a-ibi-a-la-
jornada-d-alternatives-economiques

18 Enllaç  a les Jornades sobre RSC i EBC:	https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/
iii-jornades-sobre-responsabilitat-social-i-ebc

Entre els serveis que ofereix Triodos en 2021 trobem:

Respecte a la retirada d’efectiu, els clients poden realitzar fins a 3 extraccions gratuïtes al mes 
en la xarxa de caixers amb acord amb Triodos Bank: ING, Bankinter, Cajamar, Banca March, 
Targobank, Casgzone, Euro Automatic Cash i Euronet Worldwide. Arrel de la fusió de Bankia 
amb CaixaBank, aquesta deixa d’estar disponible en 2022 com a banc amb acord amb Triodos 
Bank.

A més, a través de la plataforma Fundació Triodos, es poden trobar iniciatives de persones, 
empreses i organitzacions que busquen transformar la societat. Es pot col·laborar amb 
aquestes iniciatives mitjançant la donació en forma de crowfunding.

Entre les campanyes de crowfunding finalitzades i aconseguides trobem la de “Al PanPan”, de 
reconstrucció d’un paller per instal·lar un forn de pa ecològic; la “Fira d’Agricultura Biodinàmica 
d’Albacete”; o una campanya per al salvament d’un col·legi a Alacón.

En total, s’han recaudat 334.041 euros en campanyes de crowfunding, finançant 112 
campanyes a tot el territori europeu on està implantat.

SERVEIS A PARTICULARS

Comptes i targetes

Compte Corrent Triodos

Targeta de Dèbit Triodos

Compte de pagament Bàsic Triodos

Targeta de Crèdit Triodos

Estalvi

Compte Triodos

Compte infantil Triodos

Dipòsit Triodos

Inversió Productes d’Inversió sostenible
Plans de Pensió Triodos
Certificat de Dipòsits per a Accions
Fons d’Inversió

Hipoteques

SERVEIS A EMPRESES I ENTITATS

Comptes i targetes

Compte Corporatiu Triodos

Targeta de Dèbit Triodos

Targeta de Crèdit Triodos

Estalvi
Compte Triodos Empresa

Dipòsit Triodos

Inversió Productes d’inversió sostenible

Finançament

Préstecs per a inversió i per a finançament a projectes

Circulant

Avals bancaris

Autoconsum

Tabla 3. Productes i serveis de Triodos Bank. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Triodos Bank

https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/20-04-2018-fiare-participa-a-ibi-a-la-jornada-d-alternatives-economiques
https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/20-04-2018-fiare-participa-a-ibi-a-la-jornada-d-alternatives-economiques
https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/iii-jornades-sobre-responsabilitat-social-i-ebc
https://www.fiarebancaetica.coop/git/alacant-castello-i-valencia/evento/iii-jornades-sobre-responsabilitat-social-i-ebc
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Ens basem en el resum de l’informe anual19 de 2020 del Grup Triodos Bank per analitzar les 
principals xifres de resultats del banc. 

En primer lloc, segons l’informe anual, vegem com els fons propis han anat augmentant des 
de 2016 fins arribar al seu màxim en 2020, 1.208 milions d’euros. La mateixa trajectòria han 
tingut els dipòsits de clients, arribant a 11.747 milions d’euros, els crèdits a clients (9.157 
milions d’euros. Així mateix, vegem com els titulars de certificats de dipòsits han tingut una 
trajectòria creixent fins 2019, superant els 44.000, però han tornat a disminuir en 2020. Es pot 
observar llavors com tot i que els clients han pogut ser més reticents a invertir arrel de la crisi 
de la covid,  les xifres de Triodos en quant a fons, dipòsits o crèdits han seguit augmentant, 
sense veure’s afectades per la recessió. El balanç total ha sigut més alt que mai, arribant a una 
xifra de 13.888 milions d’euros.

Gràfic 4. Dades rellevants Triodos Bank 2016-2020. Font: Triodos Bank

Pel que fa al número de comptes o de particulars, vegem com, tot i que va disminuir a 2019, 
el nombre ha experimentat un gran creixement des de 2016, passant de 759.738 a 867.377 en 
2020.

Gràfic 5. Nombre de particulars Triodos Bank 2016-2020. Font: Triodos Bank

19 Enllaç a l’Informe Anual de 2020 del Grup Triodos Bank:	https://www.triodos-informeanual.com/2020/xmlpages/
resources/TXP/triodos_bank/financial_report/pdf/resumen_informe_anual_triodos_2020.pdf

L’informe presta especial atenció als dividends. En un intent de ser coherents amb el caràcter 
no especulatiu, Triodos es va constituir com una societat per accions, en la que el capital és 
propietat de una fundació. Aquesta fundació obté recursos mitjançant l’emissió de Certificats 
de Dipòsit per a Accions de Triodos (CDA) que són adquirits per clients com a producte 
d’inversió, i que generen uns dividends. Després d’haver-se mantingut uns dividends estables 
d’1’95 euros per acció en 2016 i 2017, en 2019 no es reparteixen dividends. Açò es deu a una 
recomanació emesa pel Banc Central Europeu, que consistia en no repartir dividends per 
donar prioritat a l’economia real mitjançant la concessió de préstecs als clients durant la 
pandèmia. Així mateix, Triodos Bank decideix revisar aquesta proposta en 2020, tornant a 
repartir uns dividends de 0’65 euros per acció (equivalent a una ràtio de repartiment del 15%). 

Les dificultats financeres van provocar una retallada del valor dels CDA i la suspensió de les 
recompres per part de la fundació, cosa que ha deteriorat el vincle emocional amb clients que 
van adquirir eixos títols. 

Gràfic 6. Xifres per acció Triodos Bank 2016-2020. Font: Triodos Bank

Pel que fa al nivell d’implantació i les xifres concretes en cada país (per poder comparar 
particularment amb Espanya), ens fixem en les xifres clau per entitat. Pel que fa als dipòsits de 
clients, si bé vegem com Espanya ostenta el segon lloc, aquests han experimentat un creixement 
molt reduït en comparació de les altres entitats, arribant a 2.216.340 dipòsits en 2020.

Gràfic 7. Dipòsits per clients Triodos Bank. Font: Triodos Bank

https://www.triodos-informeanual.com/2020/xmlpages/resources/TXP/triodos_bank/financial_report/pdf/resumen_informe_anual_triodos_2020.pdf
https://www.triodos-informeanual.com/2020/xmlpages/resources/TXP/triodos_bank/financial_report/pdf/resumen_informe_anual_triodos_2020.pdf


3534

Història, present i futur de les finances ètiques, alternatives i solidàries al País Valencià en el context de l’Estat EspanyolHistòria, present i futur de les finances ètiques, alternatives i solidàries al País Valencià en el context de l’Estat Espanyol

Respecte al número de crèdits, l’entitat a Espanya també ocupa el segon lloc. En aquest cas, 
l’evolució sí que ha sigut més marcada, duplicant els poc més de 10.000 crèdits en 2016 per 
passar a 20.540 en 2020.

Gràfic 8. Número de crèdits per països Triodos Bank. Font: Triodos Bank

Pel que fa al número de comptes, també ocupa el segon lloc, tot i que s’ha donat una disminució 
d’aquests des de 2016, arribant a 200.000 comptes en 2020. Vegem que tot i que és l’únic país 
on ha disminuït, segueix tenint una gran implantació.

Gràfic 9. Número de comptes per països Triodos Bank. Font: Triodos Bank

El benefici net no és una bona dada per a l’entitat a Espanya. Vegem com en 2020 el benefici 
net ha resultat negatiu, tot i que no hauria de suposar un problema, ja que les entitats a cada 
país formen una única entitat i el balanç per tant és global.

Gràfic 10. Benefici net per països Triodos Bank. Font: Triodos Bank

Respecte a les dades d’impacte de Triodos Bank de forma global, trobem en primer lloc 
l’impacte sobre la utilització d’energia verda. 

Es realitza una estimació sobre el nombre de llars a nivell mundial que han pogut tindre les 
necessitats d’electricitat cobertes durant l’any gràcies a les inversions i préstecs de Triodos. 
Vegem com l’impacte resulta positiu i creixent, arribant a les 4.800.000 llars en 2020.

Gràfic 11. Evolució energia verda Triodos Bank. Font: Triodos Bank
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La segona xifra clau seria l’alimentació ecològica, la qual també es quantifica a través d’una 
estimació sobre el número de persones que podrien ser alimentades amb menjar produït en 
els projectes d’agricultura ecològica finançats per Triodos. Aquesta xifra s’ha mantingut de 
forma més o menys constant des de 2016, experimentant un xicotet augment en 2020 amb el 
qual ha arribat a 30.000 persones.

Gràfic 12. Evolució Alimentació Ecològica Triodos Bank. Font: Triodos Bank

Pel que fa a les visites culturals, calculat amb el nombre de visitants a espectacles culturals 
(on s’inclou cine, teatres i museus) en espais finançats amb préstecs i inversions de Triodos 
Bank. Vegem com la xifra havia experimentat una tendència creixent, quasi duplicant en 2019 
els 13’7 milions de 2016. Amb l’arribada de la pandèmia i les restriccions a l’oci i la cultura, 
en 2020 les visites culturals finançades per Triodos han disminuït dràsticament fins a les 8’4 
milions de visites.

Quant a l’educació amb valors, la xifra es tracta del número de persones beneficiades pel 
treball dels centres educatius finançats per Triodos. Si bé en 2016 la xifra era relativament 
alta, arribant a les 2.000.000 de persones, l’impacte s’ha anat reduint. En 2020, van ser 630.000 
persones les beneficiades pel treball dels centres educatius finançats per Triodos.

Respecte a l’impacte sobre les persones majors, es calcula amb el número de persones ateses 
en les residències de majors finançades per Triodos Bank. Aquesta xifra s’ha mantingut més o 
menys estable entorn als 40.000-50.000 beneficiats, assolint els 45.000 en 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

Energia 
verda

Número de llars en 
el mon, les quals 
les necessitats 
d'electricitat en l'any 
han pogut ser cobertes 
per préstecs de Triodos 
Bank en energia i clima.

1.200.000 1.400.000 2.500.000 4.600.000 4.800.000

Alimentació 
ecològica

Número de persones 
que podrien ser 
alimentades amb el 
menjar produït en els 
projectes d'agricultura 
ecològica que finança 
Triodos Bank.

29.000 27.000 29.000 28.000 30.000

Visites 
culturals

Número de visitants a 
espectacles culturals 
- incloent cine, teatres 
i museus - en espais 
finançats amb préstecs 
i inversions de Triodos 
Bank. (en milions)

13,7 17,6 22,6 25,8 8,4

Educació 
amb valors

El número de persones 
beneficiades pel treball 
dels centres educatius 
finançats per Triodos 
Bank.

2.000.000 650.000 680.000 660.000 623.000

Persones 
majors

El número de 
persones ateses en les 
residències de majors 
finançades per Triodos 
Bank. 

35.000 53.000 41.000 43.000 45.000

Tabla 4. Xifres d’Impacte Triodos Bank. Font: elaboració pròpia a partir de dades de Triodos Bank
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5.2.2. Entitats de serveis financers parabancaris
En aquest apartat presentem algunes de les entitats que ofereixen serveis parabancaris o 
alternatius, que com hem explicat abans, funcionen al marge de les condicions i límits que 
estableix el Banc d’Espanya. 

5.2.2.1. FonRedess
FonRedess20, constituïda en 2018, es tracta d’un “fons per a l’ajuda i l’acompanyament de 
projectes d’emprenedoria social a través de la concessió d’ajudes monetàries sense interès, 
anomenades reintegrables” (FonRedess, n.d.). Amb aquestes ajudes reintegrables, es 
canalitzen recursos econòmics per generar un impacte social i transformar el territori de 
forma positiva.

Com hem dit, el producte principal d’aquesta entitat són les ajudes reintegrables. Es tracta 
d’ajudes monetàries per a projectes d’economia social i solidària, d’un màxim de 6.000 € 
per projecte i 5.000 € per cada lloc de treball creat, no superant els 10.000 € d’ajuda total. 
Aquestes ajudes, es tornen posteriorment (en un termini de 3 anys) sense cap interès, 
únicament amb l’increment de l’IPC. Els diners per a les ajudes reintegrables s’obtenen a 
partir de les aportacions dels socis i sociès, els quals s’uneixen a FonRedess a través d’un 
mínim d’aportació de 500 € en aportació única o 10 € al mes durant 5 anys. 

Respecte a les seues xifres, actualment, FonRedess disposa de fons propis, aportats en la seua 
totalitat pels seus socis, de més de 33.000 €; i ha gestionat fons d’entitats terceres d’un valor 
de 6.000 €. L’entitat compta, a data de desembre de 2021, amb 78 persones i entitats sòcies. 
Pel que fa als projectes, FonRedess ha acompanyat amb ajudes reintegrables d’un valor de 
45.600 € a tretze projectes d’emprenedoria dins de l’àmbit de l’economia social i solidària, 
havent generat treball directe per a 23 persones.

A l’any 2020, es van recolzar projectes com la Casa Farfara (projecte de permacultura), l’ajuda 
a l’entitat Eco-Sic (realització de desdejunis sostenibles) o l’establiment d’un habitatge 
d’emancipació de l’Associació Maak (treball amb menors i joves en situació de risc d’exclusió 
social).

Destaquem també dos projectes realitzats amb l’ajuda de la Xarxa Enclau a l’any 2021. El 
primer, Ivem Pilates21, es tracta d’un taller familiar de fabricació d’equipament professional 
de pilates. El segon, Acompany-Arte22, es tracta d’un projecte social cooperatiu per atendre 
les necessitats de les persones amb la finalitat de millorar la seua qualitat de vida a través 
de l’art. La xarxa Enclau (junt a FonRedess) ha acompanyat aquests projectes amb ajudes 
reintegrables i seguiment, donant-lis suport per tal de que pugen assolir els seus objectius.

Altres projectes realitzats al País Valencià seria Albal Circular, una construcció de comunitat 
a través del compostatge col·lectiu en el municipi d’Albal, a la província de València. 

20 Enllaç a la pàgina de l’entitat FonRedess:  http://fonredess.org/fonredess-presentacion/

21 Enllaç al projecte d’Ivem Pilates:  
https://www.refas.org/noticias/fonredess-y-red-enclau-acompanan-a-ivem-pilates-con-una-ayuda-reintegrable/

22 nllaç al projecte Acompany-arte  
https://enclau.org/apoyamos-el-proyecto-acompany-arte-con-una-ayuda-reintegrable/

5.2.2.2. Fundación Finanzas Éticas
La Fundació Finanzas Éticas23 forma part del Grup Banca Ètica. El Grup Banca Ètica està 
format per la cooperativa de crèdit Fiare Banca Ètica, la microfinancera Cresud i la gestora 
de fons Ètics SGR, així com la pròpia Fundació Finances Ètiques a Espanya i la Fondazione 
Finanza Etica a Italia. 

En aquest sentit, la Fundación són la part del Grup que “promou iniciatives d’inversió i estalvi 
ètic, espais de formació, investigació, difusió i publicació en matèria de finances ètiques i 
economia alternativa i finalment campanyes i projectes en favor d’un procés de transformació 
socioeconòmica centrat en la defensa del bé col·lectiu i la sostenibilitat socioambiental” 
(Fundación Finanzas Éticas, n.d.). Es tracta de l’entitat de Fiare que es dedica als serveis 
parabancaris, així com a la difusió i promoció de les finances ètiques, coses que la banca 
com a tal no pot realitzar per estar subjecta als requisits i obligacions que emanen d’estar 
reconeguda pel Banc d’Espanya.

Entre les entitats sòcies de referència es troben les Associacions de cada territori que en el seu 
moment (com hem explicat anteriorment) es van unir per promoure la constitució de Fiare 
Banca Ètica als seus respectius territoris. A més, també son socis de referència REFAS, REAS, 
Ecooo, Seryes i Càritas Espanyola.

L’activitat parabancaria es tracta, per tant, de programes de finançament complementaris als 
que ja ofereix Fiare Banca Etica. A dates de desembre de 2021 trobem:

Programes de recolzament al finançament

Nacional

Madrid

Barcelona

Girona

Programes de recolzament al finançament gestionats per entitats que 
formen part de la Taula de Sòcies de Referència

Canàries

Castella i Lleó

Euskadi

Tabla 5.  Productes i serveis Fundación Finanzas Éticas. Font: elaboració pròpia

Així mateix, des de la Fundación també es promou l’activisme ciutadà per a la transformació 
del sistema econòmic, sovint amb col·laboració amb altres agents socials vinculats amb el 
canvi climàtic, la pobresa energètica o el respecte als drets humans, entre altres. L’activisme 
es promou en diversos àmbits, com son l’economia social i solidària, l’activisme accionarial, la 
transició energètica o la incidència política en l’àmbit del sistema financer.

Cal destacar també que la Fundación pertany a la Taula de les Finances Ètiques de REAS, 
orientada a l’economia solidària. A través d’aquesta Taula, s’impulsa l’articulació d’un espai 
de trobada entre les entitats de finances i assegurances ètiques i solidàries, i es tracta de 
generar sinèrgies i àmbits de cooperació entre les entitats membres.

Per últim, la Fundación també disposa de material divulgatiu, com són els Informes sobre les 
Finances Ètiques i Sostenibles a Europa o la publicació El finançament propi de l’Economia 
Social i Solidària.

23 Enllaç a la pàgina de l’entitat Fundación Finanzas Éticas:  https://finanzaseticas.net/

http://fonredess.org/fonredess-presentacion/
https://www.refas.org/noticias/fonredess-y-red-enclau-acompanan-a-ivem-pilates-con-una-ayuda-reinteg
https://enclau.org/apoyamos-el-proyecto-acompany-arte-con-una-ayuda-reintegrable/
https://finanzaseticas.net/
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5.2.2.3. Coop57
La Coop5724 es defineix com “una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com 
a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra 
societat” (Coop57, n.d.).

La seva funció principal és “el finançament de projectes d’economia social i solidària a través 
de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder 
canalitzar-ho cap al finançament d’entitats de l’economia social i solidària 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”.

Oferim una descripció detallada dels serveis i xifres de la Coop57 per tractar-se (junt a Triodos 
Bank i Fiare Banca Ética) d’una de les entitats dedicada a les finances ètiques amb més 
implantació a l’Estat Espanyol.

Coop57 ofereix serveis de finançament únicament a les seues entitats (sòcies de serveis). 
Poden ser sòcies de serveis les cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i altres entitats 
de l’economia social i solidària, i que generen impactes positius en la societat. En aquest 
sentit, els serveis financers no estaran mai destinats a formes jurídiques mercantils tals com 
una S.L. o una S.A.

Per la seua naturalesa jurídica, Coop57 tampoc podrà oferir serveis de finançament a persones 
físiques individuals. Aquestes es poden vincular a Coop57 com a sòcies col·laboradores 
mitjançant el seu estalvi.

Així, per obtenir finançament per part de Coop57, cal convertir-se en sòcia de serveis, la 
qual cosa permet participar en la presa de decisions. Després d’una avaluació econòmica 
i socioambiental es concedeix un préstec, el qual s’ha de retornar. Com veiem a la imatge, 
destaquen especialment entre les sòcies de serveis, les entitats que es dediquen a l’atenció a 
les persones i col·lectius específics (25%), així com les d’alimentació, agricultura, ramaderia i 
comerç just (12%), i les de cultura i arts (10%). 

Entre la possibilitat de serveis de finançament25 que ofereix en 2021 l’entitat trobem:

 » Préstecs d’inversió

 » Pòlisses de Crèdit i Préstecs de tresoreria

 » Avançament de subvencions i endossament de factures

 » Préstecs d’habitatge

 » Préstecs locals d’entitats

 » Préstecs d’energia

 » Préstecs per la capitalització de cooperatives i societats laborals.

24 Enllaç a la pàgina de l’entitat Coop57: 	https://coop57.coop/es

25 Enllaç a les opcions de finançament de la Coop57, on s’expliquen de forma més detallada:  
https://coop57.coop/ca/informacion/opcions-de-finan%C3%A7ament

Aquests serveis de finançament, no serien possibles sense l’estalvi solidari de les sòcies. 
El funcionament per estalviar a Coop57 consisteix en el depòsit de diners, la qual cosa et 
converteix automàticament en soci col·laborador i et permet la participació en la presa de 
decisions. Així els socis i sòcies, que reben informació detallada sobre el destí d’aquests 
diners, i segons l’import del depòsit fet poden percebre anualment una retribució econòmica, 
i poden recuperar l’aportació quan la necessiten.

L’estalvi es diposita en forma d’aportacions al capital social de la cooperativa, ja que no es 
tracta d’un banc a l’ús i per tant no s’ofereixen serveis de banca tradicionals com els comptes 
corrents o les targetes de crèdits. Des de la Coop57 es conceben les aportacions com recursos 
econòmics d’estalvi que no responen a un ús quotidià i per tant s’ha d’equiparar a un compte 
d’estalvi més que no pas a un compte corrent

Respecte a la composició de les aportacions al capital social de Coop57, aquestes es classifiquen 
com a aportacions obligatòries i voluntàries. L’aportació obligatòria al capital social de Coop57 
és una aportació mínima que es demana per tal d’esdevenir sòcia col·laboradora i consisteix 
en una aportació de 300 euros. Si es volen aportar més de 300 euros, la resta de l’aportació 
és considerada aportació voluntària al capital social de Coop57. Les aportacions voluntàries, 
a diferència de les obligatòries, són les que es destinen a la concessió de préstecs i tenen una 
remuneració econòmica associada que anualment es decideix en assemblea.

Passem a analitzar les principals xifres de l’entitat, basant-nos en les dades a data de 31 de 
desembre de 2020 que ens ofereix la Coop57 a la seua pàgina web. 

Respecte a les xifres sobre els socis, observem que disposava de 1.001 sòcies de serveis 
(majoritàriament de Catalunya, i en menor mesura Madrid, Andalusia i Aragó); i 4.686 sòcies 
col·laboradores (destacant en aquest cas a Aragó, Madrid i, especialment, Catalunya).

Imatge 10 Distribució de sòcies al territori. Desembre 2020. Font: Coop 57

https://coop57.coop/es
https://coop57.coop/ca/informacion/opcions-de-finan%C3%A7ament
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Pel que fa a les xifres econòmiques, la Coop57 ens ofereix una evolució del saldo de les 
aportacions dels socis col·laboradors i dels préstecs als socis de serveis des de 2014 fins a 
2020. Respecte a les primeres, observem una tendència creixent en l’evolució dels fons 
propis, passant de 714.964 € en 2014 a 2.856.124 € en 2020. Destaca també l’evolució de les 
aportacions voluntàries dels socis de serveis col·laboradors, que pràcticament es dupliquen 
entre aquest període, passant de 23.875.531 € a 43.667.587 € en 2020. Tot i que en una quantitat 
absoluta menor, els fons de garantia de préstecs també experimenten un gran creixement, 
quadruplicant-se el seu valor al passar de 113.009 € a 423.628 €. Tot açò ha generat una 
creixent evolució del saldo total de les aportacions dels socis col·laboradors.

Gràfic 13. Evolució saldo de les aportacions Coop57 2014-2020. Font: Triodos Bank

Respecte a l’evolució dels préstecs concedits als socis de serveis de la cooperativa, vegem 
com el saldo viu dels préstecs segueix una trajectòria creixent al llarg del període 2014-
2020, passant d’un volum d’11.574.576 € en 2014 a 25.370.095 € en 2020. Respecte a préstecs 
concedits, vegem com els d’inversió a curt i llarg termini es mantenen més o menys estables, 
entre 3.000.000 € i 4.000.000 €. Els préstecs d’habitatge i locals d’entitats no comencen a 
donar-se fins 2017, any on el seu volum és major. Les pòlisses de crèdit i préstecs de tresoreria, 
que començaren amb un volum de 402.000 € en 2014, també han augmentat ràpidament fins 
a 2020, situant-se en 7.349.914 €. Els avançaments de finançament han experimentat una 
gran reducció, arribant a tindre només un volum de 97.664 € en 2020. Per últim, pel que fa 
als préstecs d’energia, aquests són un nou producte implantat a 2020, l’any en el qual es van 
concedir préstecs en volum d’1.018.262 €.

Gràfic 14. Evolució prèstecs concedits Coop 57 2014-2020. Font: Coop 57

5.2.2.4. Oikocredit
Oikocredit26 es tracta d’una “cooperativa internacional de finances ètiques que canalitza els 
estalvis de persones i organitzacions compromeses de països desenvolupats cap al finançament 
de projectes empresarials amb impacte social en països del sud” (Oikocredit, n.d.). La Ecumenical 
Development Cooperative Society, coneguda com Oikocredit, va nàixer en 1974 als Països 
Baixos i està present a Espanya des de l’any 2000.

L’activitat financera d’Oikocredit consisteix en el finançament de d’institucions  
microfinanceres, energies renovables, organitzacions agrícoles i de comerç just i cooperatives 
de països del Sud. Quan s’inverteix a l’entitat, s’adquireixen Certificats de Dipòsit de Stichting 
Oikocredit International Share Foundation, destinant el capital invertit íntegrament a comprar 
accions (de risc elevat) de la cooperativa Oikocredit. Amb aquests diners, l’entitat concedeix 
préstecs i fa inversions en organitzacions d’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.

Imatge 11 Cicle de microfinances. Font: Oikocredit

26 Enllaç a la pàgina de l’entitat Oikocredit: https://www.oikocredit.es/es/

https://www.oikocredit.es/es/
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La inversió mitjançant els Certificats de Dipòsits no concedeix drets de participació ni vot. 
Per a convertir-se en soci s’ha de participar a través de les associacions de recolzament més 
properes (a Espanya presents en Euskadi, Catalunya i Sevilla).

A la fitxa de dades d’Oikocredit de juny de 202127, trobem informació clau respecte al nivell 
d’implantació de l’entitat i de la seua activitat

A la data de juny de 2021, l’especialitat de la inversió es distribueix de la següent forma. 
Oikocredit rep finançament de països europeus, entre els quals es troba Espanya. Actualment 
els projectes d’inversió es destinen fonamentalment a països d’Àsia i Àfrica, i en menor mesura 
d’Europa i Amèrica Llatina. Si bé la implantació a Amèrica és reduïda, com vegem a la imatge, 
l’objectiu d’Oikocredit és arribar a centrar l’activitat allí en un futur, així com a altres països 
d’Àfrica i Àsia on encara no hi té implantació.

Imatge 12. Països d’implantació Oikocredit. Font: Oikocredit

Vegem com els països amb major capital dels seus membres són Alemanya, Països Baixos, 
Àustria, Suïssa i França. El nivell d’implantació d’Oikocredit a Espanya és, per tant, reduït en 
comparació amb aquests països europeus.

Gràfic 15. Cinc països amb el major capital de membres a juny de 2021 Oikocredit. Font: Oikocredit 

27 Enllaç a la fitxa de dades de l’entitat Oikocredit: https://www.oikocredit.es/l/es/library/download/
urn:uuid:9aa27855-c897-4e69-a846-388b381dd832/es+oikocredit+in+q2+-+2021.pdf?format=save_to_disk

Respecte al finançament per sector destaca especialment, amb una destinació del 77%, la 
inclusió financera, seguida de l’agricultura (17%) i les energies renovables (5%). Així mateix, el 
tipus de finançament és fonamentalment en forma de préstecs (82%) i no tant en inversions 
de capital (19%). 

Gràfic 16. Finançament per sector i tipus de finançament a juny de 2021 Oikocredit. Font: Oikocredit

Oikocredit disposa, a data de juny de 2021, d’uns actius totals d’1.257 milions d’euros. El 
número total de socis és de 529, els quals disposen d’un finançament mitjà d’1’6 milions 
d’euros per soci. 

Respecte a les xifres d’impacte, observem com la gestió del desenvolupament social i 
ambiental constitueix una prioritat per a Oikocredit. En quant a la inclusió financera de 
les dones (tradicionalment expulsades del sistema financer, com expliquem al punt 4.2.), 
aquestes conformen el 86% dels clients d’Oikocredit. També es veu en aquesta entitat, una 
voluntat d’acabar amb les discriminacions al mon rural, ja que els clients rurals suposen un 
63% del total. Pel que fa a les energies renovables, es calcula que han facilitat l’accés de 52000 
llars a les energies netes, i que amb els projectes realitzats han aconseguit reduir o evitar 
149.000 tones de CO2.

https://www.oikocredit.es/l/es/library/download/urn:uuid:9aa27855-c897-4e69-a846-388b381dd832/es+oik
https://www.oikocredit.es/l/es/library/download/urn:uuid:9aa27855-c897-4e69-a846-388b381dd832/es+oik
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5.2.2.5. Winkomun
Winkomun28 es tracta d’un sistema d’inversió comunitària basat en les Comunitats 
Autofinançades.

Les Comunitats Auto-finançades (CAF)  són fórmules de finançament alternatives als bancs. 
Naixen de la necessitat d’alguns col·lectius exclosos del sistema financer d’accedir al préstec 
en condicions no usureres o fraudulentes (Comunidades Autofinanciadas, n.d.). En definitiva, 
les CAFs són comunitats de persones que s’associen per ajudar-se mútuament. Aquests grups 
de socis, generalment entre 10  i 30 persones, aporten xicotetes quantitats de diners que els 
permeten convertir-se en propietaris de la CAF. Amb el fons creat s’ofereixen xicotets crèdits 
als socis, els quals el poden utilitzar per cobrir despeses com reparacions, remeses al país 
d’origen, entre altres.

Les CAF, per tant, no són una entitat, sinó que són una forma alternativa de suport financer 
mutu estesa per tot el mon, demostrant ser una poderosa ferramenta amb la qual comunitats 
de distint tipus i forma han pogut millorar la seua situació econòmica, sense necessitat d’ajuda 
financera externa. Cada comunitat estableix les seues normes de funcionament i els estatuts, 
per tant no hi ha una forma general de definir el funcionament de les CAFs.

A través de la plataforma Winkomun, les persones interessades poden obtenir l’ajuda i les 
ferramentes necessàries per a crear una CAF i per contactar amb altres grups que funcionen 
amb el mateix sistema arreu del mon.

5.2.2.6. Goteo
Arran de les dificultats a l’hora d’obtindre recursos financers per part de emprenedors, i 
facilitades per la difusió de noves tecnologies, estem assistint a una difusió de l’economia 
col·laborativa en el mon de les finances, amb l’aparició de plataformes de crowdfunding, 
moltes de les quals estan orientades al suport d’iniciatives de economia social i solidària.

Goteo o Goteofunding29 es defineix com “una plataforma de crowfunding cívic i col·laboratiu 
entorn a iniciatives ciutadanes, projectes socials, culturals, tecnològics i educatius” (Goteo, 
n.d.). Amb rèpliques i aliances en diversos països, constitueix una ferramenta de generació 
de recursos “gota a gota” per a una comunitat de comunitats composta per més de 65.000 
persones, amb un percentatge d’èxit de més del 70%.

Entre els projectes de crowfunding actius a dates de desembre de 2021, trobem “Masies x 
Viure”, un projecte d’apoderament del mon rural i d’autoorganització social i econòmica, o 
“IRIDIA DDHH”, un projecte d’acompanyament a les víctimes de la violència policial.

Per altra banda, Goteo també disposa de l’opció “Matchfunding”, amb la qual entitats que 
busquen finançament per a projectes socials i entitats amb voluntat de finançar aquests 
projectes conflueixen per portar-los endavant.

Respecte a les dades d’impacte dels projectes de crowfunding, vegem que el 81’7% de projectes 
han sigut exitosos, recaptant més de 14 milions d’euros i albergant a més de 260.000 persones 
en la comunitat d’usuaris. Pel que fa a les convocatòries de matchfunding, els finançadors 

28 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Winkomun: http://www.winkomun.org/es

29 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Goteo:  https://www.goteo.org/about

han aportat més de 900.000 euros, contribuint a l’èxit en el 90% dels projectes convocats. 
Cal remarcar que el 53% d’aquests projectes han estat destinats a projectes impulsats per 
dones, la qual cosa ens mostra la capacitat de les finances alternatives a l’hora de combatre la 
barrera discriminatòria per gènere al mon financer.

5.2.2.7. La Teua Terra
La Teua Terra30 és “una plataforma de crowdfunding especialitzada i dedicada a projectes 
innovadors que cuiden, respecten i milloren el medi ambient” (La Teua Terra, n.d.). Es tracta 
d’una iniciativa de Grupo R Comunicación, que té per objectiu sensibilitzar a la ciutadania 
de la importància de les accions quotidianes a l’hora de lluitar per aconseguir un planeta 
sostenible.

Per poder participar, la persona, col·lectiu, o entitat interessada, pot presentar el seu projecte 
a la plataforma, la qual la guiarà en els passos a seguir i en quina informació cal registrar, entre la 
qual trobem el finançament necessari o els objectius del projecte, entre altres. Posteriorment, 
un comitè tècnic valora si la iniciativa proposada compleix els requisits establerts, i si així 
és, la iniciativa es fa pública a la plataforma i es difon per les xarxes socials per animar a la 
població a participar en el finançament. Una vegada aconseguit el finançament sol·licitat, els 
promotors reben l’import de les donacions.

Entre les últims projectes promocionats trobem una iniciativa de reforestació de la Serra 
Calderona, un projecte de salvament dels cavallets de mar, o la realització de bosses 
ecològiques artesanals.

5.2.3. Entitats de divulgació, promoció i educació
Diferenciem, llavors, les entitats que ofereixen serveis i productes financers, de les que 
únicament realitzen tasques de divulgació, acompanyament o promoció. Entre aquestes 
segones podem diferenciar: 

5.2.3.1. Xarxa Enclau
Enclau31, nascut al País Valencià en l’any 2000, es defineix com una “Xarxa pel finançament 
alternatiu, que agrupa a diferents organitzacions socials no lucratives amb la voluntat de 
promoure el finançament ètic i responsable”. Té com a principals objectius “sensibilitzar i formar 
a la ciutadania sobre el finançament ètic i solidari, generar alternatives de finançament per a 
projectes socioeconòmics, i impulsar instruments financers d’estalvi i d’inversió ètics i solidaris” 
(Enclau, n.d.).

La xarxa està formada actualment per les associacions Acoec, Atelier, Escoles Solidàries, 
Patim i Novafeina. Així mateix, la Xarxa Enclau és sòcia de la Coop57 i de Fiare Banca Ètica, a 
més de pertànyer a REAS PV i REFAS.

La Xarxa Enclau, tot i que va començar amb activitat financera (com hem explicat al punt 
d’història), actualment  organitza tallers i accions formatives específiques en matèria de 
finances ètiques i solidàries. S’adapten els materials en funció de la entitat/particular objectiu, 
i s’imparteixen formacions tant a nivell intern per a organitzacions com per a la població de 
forma general.

30 Enllaç a la pàgina web de l’entitat La Teua Terra:  https://www.lateuaterra.com/

31 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Xarxa Enclau:  https://enclau.org/

http://www.winkomun.org/es
https://www.goteo.org/about
https://www.lateuaterra.com/
https://enclau.org/
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Les formacions solen anar orientades a documentació sobre el sector, serveis financers, 
assessorament i posada en contacte amb les principals entitats de finançament ètic i solidari 
d’Espanya i la Comunitat Valenciana. A més, també ofereixen serveis de consultoria a les 
organitzacions en campanyes d’autofinançament solidari o assessorament, gestió i consultoria 
en el disseny d’accions de sensibilització i de formació en matèria de finances ètiques.

Destaquem alguns materials propis, com la publicació “¿Sabes qué son las finanzas éticas?”32 
, on es realitza un recorregut per les diferents ferramentes i models que ofereixen les entitats 
de finances ètiques; o el vídeo-documental “Les finances que volem”33.

5.2.3.2. Finantzaz Haratago
Finantzaz Haratago34 es defineix com “una xarxa d’entitats del camp de les finances ètiques, 
que fem una educació econòmica crítica i transformadora” (Finantzaz Haratago, n.d.). 
Aquesta plataforma està composta per Elkarcredit de Solidaridad, Associació Fiare Euskadi, 
Economistas sin fronteras, Coop57 i Oikocredit Euskadi.

Per tant, aquesta entitat educativa, es dedica a l’oferiment de suport -fonamentalment a 
través de projectes- per fomentar la solidaritat i cooperació entre els pobles i les persones, en 
la consecució d’un desenvolupament sostenible i col·lectiu.

Així, a la seua pàgina hi podem trobar tant enllaços i articles externs d’interès, com material 
propi. Entre les seues últimes publicacions trobem el “Manual de materiales didácticos”35, amb 
ajudes i recomanacions didàctiques per a treballar amb alumnes, o la “Crítica del Manual de 
Economía en Bachiller”, on s’analitzen les errades conceptuals i l’adoctrinament neoliberal a 
un llibre d’economia del batxillerat.

Així mateix, destaquem la seua col·lecció de vídeos explicatius sobre educació financera en 
general, destacant la promoció dels bancs ètics i l’educació respecte a la solidaritat en el mon 
de les finances.

32 Enllaç a la publicació “Sabes qué son las finanzas éticas”, de la Xarxa Enclau: https://enclau.org/wp-content/
uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf

33 Enllaç al vídeo publicat per la Xarxa Enclau, “Les finances que volem”: https://youtu.be/F_WxUTfY9vI

34 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Finantzaz Haratago: https://finantzazharatago.org/es/inicio/

35 Enllaç a la publicació de Finantzaz Haratago “Manual de materiales didácticos”. https://finantzazharatago.org/es/
lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-trabajar-las-finanzas-eticas-y-alternativas-en-el-
aula/

5.2.3.3. FETS-Finançament Ètic i Solidari
FETS-Finançament Ètic i Solidari36 es tracta d’una “associació de segon nivell que agrupa 
entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, les quals volen promoure el 
finançament ètic i solidari al país” (FETS, n.d).  Es tracta per tant d’una agrupació d’entitats 
que promouen, mitjançant documents informatius i divulgatius, la utilització de les finances 
ètiques i alternatives.

Respecte a les campanyes de promoció, FETS ha desenvolupat també un “Protocol per a 
municipis lliures de Banca Armada i per les finances ètiques”37, emmarcat en la campanya 
Banca Armada, de denúncia cap al sistema financer tradicional al respecte de la fabricació 
d’armament i el finançament del complex militar-industrial. Amb aquest protocol es pretén 
fomentar que les Administracions Públiques fomenten l’ús de les finances ètiques, al mateix 
temps que es desvinculen dels bancs que financen l’armament. 

A banda de les campanyes de promoció, FETS disposa de materials de divulgació i informació 
D’entre els seus materials, destaquem en primer lloc, el catàleg Diner Ètic38. Aquest recull 
informació actualitzada dels productes i serveis que ofereixen tant els bancs com les entitats 
que operen en el marc de les finances ètiques. També disposa de l’Observatori de les Finances 
Ètiques, el qual es dedica a l’observació, l’anàlisi i l’elaboració d’estudis sobre la realitat de les 
finances ètiques i el seu impacte en la realitat socioeconòmica. Destaca també el Baròmetre 
de les Finances Ètiques i Solidàries. Aquest baròmetre (explicat amb profunditat en l’apartat 
de la bibliografia actualitzada) , actualitzat cada any, recull una valoració anual de l’evolució 
de les finances ètiques i solidàries a l’Estat. 

FETS impulsa també, mitjançant l’Observatori de les Finances Ètiques, el segell Ethsi39. El 
sector assegurador és un dels agents més significatius del mon (FETS, n.d.), per la qual cosa 
és fonamental que s’avance en la implantació de valors i comportaments ètics dins de les 
assegurances. L’observatori distingeix amb aquest segell les companyies asseguradores, 
gestors, agents i productes asseguradors que actuen segons certs criteris basats en valors 
ètics i solidaris. Entre aquests criteris es troba la responsabilitat social, la inversió socialment 
responsable, i altres paràmetres com el mutualisme, la transparència o la vinculació a 
l’economia social. Tot i que no es tracta d’una activitat financera a l’ús, les assegurances 
també són importants a l’hora d’augmentar la coherència ètica de les accions individuals. 

El Baròmetre de 2020 també ens ofereix dades rellevants sobre el sector assegurador ètic. 
Vegem com les assegurances ètiques ja formen part del dia a dia de milers de persones i 
entitats, arribant a un volum de primes del sector assegurador espanyol d’1.632.043.399 
euros a finals de 2020, la qual cosa suposa més d’un 2’7% del volum total de primes del sector 
assegurador espanyol.

36 Enllaç a la pàgina web de l’entitat FETS: https://fets.org/es/

37 Enllaç al Protocol per a municipis lliures de Banca Armada i per les finances ètiques: https://fets.org/nou-protocol-
per-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques/

38 Enllaç al catàleg Diner Ètic:  https://www.dineretic.net/

39 Enllaç a la pàgina web del Segell Ethsi:  https://ethsi.net/

https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
https://youtu.be/F_WxUTfY9vI
https://finantzazharatago.org/es/inicio/
https://finantzazharatago.org/es/lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-traba
https://finantzazharatago.org/es/lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-traba
https://finantzazharatago.org/es/lanzamos-una-publicacion-que-reune-materiales-didacticos-para-traba
https://fets.org/es/
https://fets.org/nou-protocol-per-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques/
https://fets.org/nou-protocol-per-municipis-lliures-de-banca-armada-i-per-les-finances-etiques/
https://www.dineretic.net/
https://ethsi.net/


5150

Història, present i futur de les finances ètiques, alternatives i solidàries al País Valencià en el context de l’Estat EspanyolHistòria, present i futur de les finances ètiques, alternatives i solidàries al País Valencià en el context de l’Estat Espanyol

Respecte a les inversions de les assegurances ètiques, destaquem el gran pes de les 
inversions en renda fixa (deute públic i deute privat), i el pes residual i pràcticament inexistent 
de les inversions en renda variable (només el 0’43%, front al 6’10% al sector assegurador 
convencional). Açò es deu, de la mateixa forma que amb les finances ètiques, a una voluntat 
d’inversió en l’economia real i no especulativa de les assegurances ètiques.

Gràfic 17. Inversions de les assegurances ètiques 2019. Font: FETS

5.2.3.4. REFAS
Refas40 (Red de Finanzas Alternativas y Solidarias), es tracta d’una xarxa d’entitats que té 
com a principal objectiu “coordinar el circuit de les finances locals alternatives i solidàries, la 
coordinació de les possibilitats i límits de l’activitat para-bancària en el marc de les finances 
ètiques i la seua vinculació i sinergia amb altres iniciatives de finances ètiques” (Refas, n.d.).

Refas es va constituir en l’any 2015, i actualment està formada per 20 entitats de tot l’Estat 
Espanyol. Les entitats que composen aquesta xarxa, mitjançant circuits financers alternatius 
als de la banca comercial, impulsen projectes que incideixen en l’economia real, els quals no 
tindrien la capacitat de ser finançats per entitats bancàries convencionals. Al País Valencià, 
l’entitat membre de Refas és la Xarxa Enclau.

Entre aquests serveis financers alternatius, destaquem la concessió d’ajudes reintegrables a 
persones i col·lectius exclosos del mercat financer.

Per altra banda, destaquem també el seu Informe sobre Finances Inclusives41. Es tracta d’un 
estudi sobre l’impacte d’experiències, per a l’impuls d’iniciatives públiques destinades a la 
inclusió financera.

40 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Refas:	https://www.refas.org/quienes-somos/

41 Enllaç a l’informe sobre Finances Inclusives, de l’entitat Refas: 
 https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-Colectivos-en-

Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf

5.2.3.5. Economistas Sin Fronteras: 
Economistas Sin fronteras42 es tracta d’una “organització independent, aconfessional i 
apartidista, promoguda per economistes i que integra a persones solidàries de tota condició”. 
El seu objectiu principal és “contribuir a generar canvis que permeten assolir unes estructures 
econòmiques i socials justes i solidàries, basades en els drets humans”. Així, el seu fi passa per “la 
realització de programes i projectes que contribuisquen al desenvolupament de zones i sectors 
de la població especialment vulnerables, tant a l’Estat Espanyol com als països del Sud; el foment 
d’una nova cultura econòmica a través de la promoció de la Responsabilitat Social Corporativa i 
les Inversions Socialment Responsables; i la realització d’accions de sensibilització i educació per 
al desenvolupament” (Economistas Sin Fronteras, n.d.).

Entre els seus eixos d’actuació trobem la cooperació al desenvolupament, l’economia social 
i solidària, l’educació per al desenvolupament i la sensibilització, i la responsabilitat social 
corporativa i inversions ètiques.

Al voltant d’aquests quatre eixos, Economistas Sin Fronteras desenvolupen material 
informatiu, divulgatiu i formatiu43. Trobem per una banda, els Dossiers, dedicats a la divulgació 
de l’economia ètica de forma àmplia, incidint en l’educació o l’anàlisi objectiu i científic de 
les conseqüències del model productiu capitalista. Així mateix, també publiquen estudis 
sobre el nivell d’implantació i d’impacte de la Responsabilitat Social  Corporativa i la Inversió 
Socialment Responsable.

5.2.3.6. RedEFES-Red por la Educación en las Finanzas Éticas y Solidarias
RedEFES44 es tracta d’una entitat que agrupa a persones, organitzacions i plataformes per 
“promoure l’educació econòmica crítica i les finances ètiques i solidàries com l’engranatge per 
una economia que situa en el centre a les persones i el planeta”. La seua missió és “la promoció 
de l’educació econòmica crítica i les finances ètiques i solidaries” i els seus objectius “facilitar un 
espai de trobada entre professorat i entitats de finances ètiques i de l’educació transformadora” 
(RedEFES, n.d.). Les organitzacions i xarxes impulsores de RedEFES són FETS, Finantzaz 
Haratago, OikoCredit i la Fundación Finanzas Éticas de Fiare.

Així, des de la xarxa RedEFES s’ha realitzat un banc de recursos45 educatius en finances 
ètiques i solidàries, agrupant els materials editats i publicats per les entitats que formen part 
de la xarxa, com el Manual de Materials Didàctics per a les aules de Finantzaz Haratago o la 
publicació Les Finances Ètiques, una ferramenta per a l’apoderament de les dones, de El Crític 
i FETS.

Així mateix, també ofereixen a la seua web un catàleg d’experiències, on s’hi publiquen 
activitats relacionades amb les finances ètiques realitzades a centres educatius, amb l’objectiu 
de que altres docents o particulars en general, així com altres entitats, puguen agafar idees 
per seguir impulsant els valors de la solidaritat al mon de l’educació financera.

42 Enllaç a la pàgina web de l’entitat Economistas Sin Fronteras: 	https://ecosfron.org/

43 Enllaç a la pàgina web on es troba tot el material elaborat per Economistas Sin Fronteras:  
http://ecosfron.org/publicaciones/

44 Enllaç a la pàgina web de l’entitat RedEFES: https://redefes.org/

45 Enllaç al banc de recursos elaborat per RedEFES:  https://redefes.org/recursos/

https://www.refas.org/quienes-somos/
https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-Colectivos-en-Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf
https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-Colectivos-en-Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf
https://ecosfron.org/
http://ecosfron.org/publicaciones/
https://redefes.org/
https://redefes.org/recursos/
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5.3. Paper de les dones en les finances alternatives

La situació de les dones dins del finançament ètic mereix una menció explícita, especialment 
si ho comparem amb les finances tradicionals o convencionals. 

Si ens fixem en les dades a Espanya de principis de segle, com s’explica a un video de Finantzaz 
Haratago (Finantzaz Haratago, 2021), vegem com en l’any 2000  el 85% dels crèdits demanats 
per dones foren denegats; i a l’any 2011, únicament el 8% de crèdits foren per a dones. A nivell 
mundial, segons una publicació46 de REFAS sobre l’enquesta publicada en 2017 per The Global 
Findex- Banc Mundial47, en 2017 més del 40% de les dones no tenia accés a serveis financers 
formals, les dones tenien un 20% menys de probabilitats que els homes de tindre un compte 
bancari i un 17% menys de probabilitats de rebre un préstec per part d’una institució financera 
formal (REFAS, 2021).

L’expulsió de les dones del sistema financer convencional no és casual sinó que respon a la 
lògica capitalista d’acumulació i màxim benefici: si no és rentable, no interessa concedir el 
préstec. La situació s’agreuja si la dona és de classe treballadora, migrant o de diferent ètnia.

El que fa que no siga rentable és la divisió sexual del treball, la qual ha generat unes diferències 
d’ingressos a la societat en funció de si la persona és un home o una dona. Amb divisió 
sexual del treball ens referim al procés històric de desenvolupament del sistema, a través 
del qual l’organització i divisió del treball suposa per a les dones una posició de desigualtat, 
dependència i violència material. Açò es materialitza en una tendència per part dels homes a 
dedicar-se al treball productiu i de les dones al treball reproductiu. No és casualitat, llavors, 
que el 70% de les persones més pobres del mon siguen dones (Crític, 2019).

Tenint en compte aquestes diferències de partida, els motius que solen donar els bancs per 
no donar el préstec solen ser discrets o directament amagats, amb tipus d’interès més alts, 
garanties extres, avals o exigència de major informació.

En aquest sentit, les finances ètiques actuen com a solució del problema al lluitar contra la 
falta d’autonomia financera de les dones mitjançant la política de recerca de benestar social 
i no individual. Els préstecs orientats a les dones es presenten com a solució al problema de 
falta d’accés al crèdit al mateix temps que serveixen de solució a la divisió sexual del treball, 
al permetre a les dones entrar a formar part del treball productiu de forma independent a 
qualsevol relació masculina. Per exemple, en l’entitat Oikocredit (analitzada anteriorment), 
que realitza projectes a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, dels 200.000 euros atorgats en forma de 
microcrèdit, un 84% d’aquests van ser destinats a dones. Per altra banda, en Triodos Bank, el 
76% dels clients prestataris son dones. FonRedess també realitza un gran treball al respecte, 
sent per a dones 17 dels 23 llocs de treball generats. 

46 Enllaç a la publicació de REFAS sobre la perspectiva de gènere en la Inclusió Financera:  
https://www.refas.org/noticias/perspectiva-de-genero-en-la-inclusion-financiera/

47 Informe del Banc Mundial:	https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d0de6892fdd58f1b2effd71f594ad056-0050062022/
original/Executive-Summary-Spanish.pdf

Segons l’informe “Inclusión financiera de colectivos en exclusión social mediante el acceso 
al crédito” de REFAS48, el 60% de les persones beneficiàries de les ajudes atorgades per les 
entitats agrupades en esta xarxa, foren dones.

La perspectiva feminista de les finances ètiques també inclou la incorporació de les dones als 
bancs. És a dir, la inclusió no és únicament respecte a l’assumpció de les dones com a clients, 
sinó que és de forma global, incorporant a les dones al conjunt del sistema financer. Les dones 
empoderades i en posicions de poder dins dels bancs, a través de la participació plena en el 
sistema financer, poden aplicar una transformació del sistema bancari. En Triodos Bank el 
percentatge de dones amb càrrecs directius va ascendir a un 44% en l’any 2016.

D’aquesta forma, s’adopta una perspectiva feminista orientada a la eliminació de barreres i 
discriminació per motius de gènere. Si la divisió sexual del treball és un problema estructural, 
calen canvis estructurals en el model financer per poder pal·liar els problemes generats.

48 Informe REFAS:	https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-
Colectivos-en-Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf

https://www.refas.org/noticias/perspectiva-de-genero-en-la-inclusion-financiera/
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d0de6892fdd58f1b2effd71f594ad056-0050062022/original/Executive-Summary-Spanish.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d0de6892fdd58f1b2effd71f594ad056-0050062022/original/Executive-Summary-Spanish.pdf
https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-Colectivos-en-Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf
https://www.refas.org/wp-content/uploads/2021/12/Informe-Inclusio%CC%81n-Financiera-de-Colectivos-en-Exclusio%CC%81n-Social-mediante-el-Acceso-al-Cre%CC%81dito.pdf
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6. Bibliografia actualitzada del material publicat a Espanya

En el context de constant canvi i actualització en el que es troben les finances ètiques, també 
considerem necessària la realització d’una bibliografia actualitzada al respecte. 

Diferenciarem entre la bibliografia útil per entendre el marc conceptual, la història i la 
definició de les finances ètiques, és a dir, una informació més qualitativa; i la bibliografia més 
quantitativa, amb les dades actualitzades del nivell d’implantació o ús de les finances ètiques.

Respecte a la primera trobem:

Font 

Xarxa Enclau. (2012). ¿Sabes qué son las 
finanzas éticas? https://enclau.org/wp-content/
uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_
eticas.pdf

Resum

Aquesta publicació de la Xarxa Enclau realitza una introducció general al mon financer, per poder 
introduir a continuació el mon de les finances ètiques. Explica les diferents ferramentes i models 
que utilitzen les entitats de finances alternatives, així com algunes activitats realitzades per 
aquestes.

Font 

Domenèch, X. (2020). Finançament ètic i economia 
social i solidària. https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2020/
tfg_289888/XavierDomenechTFPFinanamentEticiEconomia-
SocialiSolidaria.pdf

Resum

Aquest Treball de Final de Màster ens defineix l’economia social i solidària, i les finances ètiques, 
per estudiar diferents paràmetres en relació a les finances convencionals: estalvis i préstecs, ús, 
oferta de finançament, entre altres. A més, ofereix unes conclusions i propostes de millora de cara 
a la millora de les finances ètiques

https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
https://enclau.org/wp-content/uploads/2021/12/%C2%BFSabes_que_son_las_finanzas_eticas.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2020/tfg_289888/XavierDomenechTFPFinanamentEticiEconomiaSocialiSolidaria.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2020/tfg_289888/XavierDomenechTFPFinanamentEticiEconomiaSocialiSolidaria.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/trerecpro/2020/tfg_289888/XavierDomenechTFPFinanamentEticiEconomiaSocialiSolidaria.pdf
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Font 

FINANTZAZ HARATAGO. (2021, 24 marzo). Campaña por 
unas finanzas éticas (Vídeos). https://finantzazharatago.
org/es/campana-por-unas-finanzas-eticas-videos/

Resum

Es tracta d’una campanya consistent en una sèrie de vídeos  llançada per Finantzaz Haratago. 
Aquesta té per objectiu conèixer, informar i difondre sobre l’origen dels diners, els problemes del 
sistema capitalista i les desigualtats inherents  a aquest. 

Font 

Observatori de les Finances Ètiques (FETS). (2021). 
Barómetro 2020 de las finanzas éticas. https://fets.org/wp-
content/uploads/2021/11/Barometre2020_CAT.pdf

Resum

Es tracta d’un informe anual que realitza una radiografia de l’evolució de les finances ètiques i 
solidàries al marc d’actuació de l’Estat Espanyol. Així, ens ofereix xifres globals sobre el nivell d’ús 
i rendibilitat (entre altres) del sector bancari i parabancari, així com del sector de les assegurances 
ètiques.

Font 

Fundación Finanzas Éticas. (2020, febrero). Las finanzas 
éticas y sostenibles en Europa. (Tercero). https://
finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-
informe-finanzas-eticas_compressed.pdf

Resum

Es tracta del tercer informe publicat per la Fundación Finanzas Éticas, en el que ens mostra les 
principals xifres de l’evolució dels bancs ètics europeus, en relació als bancs convencionals. En la 
segona part de l’informe, ens mostra les xifres dels resultats de l’activisme accionarial, una nova 
pràctica de lluita contra les grans empreses i bancs convencionals.Font 

ACOEC (2020). Guía banca ética y social y fondos para 
el emprendimiento social. https://acoecongd.org/wp-
content/uploads/2021/11/Guiafinanzaseticas.pdf

Resum

Aquesta guía ens mostra l’estat actual del mon en el que vivim: excloent, desigual i poc 
sostenible. Així, ens mostra l’altra cara de la moneda: les possibilitats que ofereixen les finances 
ètiques i alternatives. Realitza un recorregut per les diferents entitats i ferramentes de la banca 
compromesa amb el desenvolupament sostenible, de la banca ètica, de l’emprenedoria social o 
finançament per l’emprenedoria social.

Font 

Economistas Sin Fronteras. (2013). Banca ética: ¿es 
posible? (N.o 8). http://www.ecosfron.org/wp-content/
uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-%C3%89TICA.pdf

Resum

El dossier número huit d’Economistas Sin Fronteras sobre la Banca Ètica ens mostra dades, 
projectes i ferramentes de la banca ètica, concretament de Fiare Banca Etica, per demostrar que la 
banca ètica no és únicament possible, sinó que a més, és rentable.

Passant a la bibliografia quantitativa, tenim:

https://finantzazharatago.org/es/campana-por-unas-finanzas-eticas-videos/
https://finantzazharatago.org/es/campana-por-unas-finanzas-eticas-videos/
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/11/Barometre2020_CAT.pdf
https://fets.org/wp-content/uploads/2021/11/Barometre2020_CAT.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-informe-finanzas-eticas_compressed.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-informe-finanzas-eticas_compressed.pdf
https://finanzaseticas.net/wp-content/uploads/1609/77/3r-informe-finanzas-eticas_compressed.pdf
https://acoecongd.org/wp-content/uploads/2021/11/Guiafinanzaseticas.pdf
https://acoecongd.org/wp-content/uploads/2021/11/Guiafinanzaseticas.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-%C3%89TICA.pdf
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/DOSSIERES-EsF-8-BANCA-%C3%89TICA.pdf
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7. Reptes a futur

7.1. Ús i coneixement de les finances ètiques al País Valencià

En aquest apartat, voliem oferir els principals resultats d’una enquesta realitzada per la 
Xarxa Enclau a l’any 2021. Es tracta d’un estudi sobre el nivell d’implantació i coneixement 
de les finances ètiques per part de 50 empreses/entitats valencianes (majoritàriament de la 
província de València) que treballen en algun àmbit de l’economia ètica. (L’informe complet es 
pot consultar a l’Annex 2).

Abans de la crisi financera la major part de les entitats socials amb preocupacions ètiques 
solien treballar amb caixes d’estalvi, i en menor mesura cooperatives de crèdit. Al respecte, 
convé recordar que les caixes d’estalvi eren (i dos d’elles encara ho son) fundacions sense ànim 
de lucre, amb un govern basat (al menys teòricament) en la participació dels stakeholders, i 
que destinaven una part destacada dels beneficis a l’Obra Benèfico-Social. La desaparició de 
moltes d’aquestes entitats suposà un menor recolzament per part de les entitats de crèdit, 
buit que en part ha estat cobert per la banca ètica.

Passant a analitzar el nivell d’implantació, observem les dades d’utilització de banca ètica, 
entesa com la regulada pel Banc d’Espanya (Triodos Bank i Fiare Banca Ètica).

De les 50 entitats participants en l’enquesta, 22 no treballen amb banca ètica i 28 sí que ho 
fan. Posteriorment comentarem alguns dels motius pels quals algunes entitats/empreses 
segueixen amb reticències a l’hora de donar el pas de deixar la banca convencional. 

Si creuem les dades de l’àmbit en el que treballen les entitats i si treballen amb banca ètica o 
no, trobem algunes conclusions interessants.

En primer lloc, vegem que l’entitat que no treballa en cap d’aquests àmbits, tampoc treballa 
amb banca ètica. Per altra banda, ens centrem en els àmbits més importants per a Enclau, 
que són l’Economia del Bé Comú, Xarxa d’Economia Social i Solidària, i l’Economia Social. Pel 
que fa a les entitats que s’identifiquen amb la Xarxa de l’Economia Social i Solidària, vegem 
com un 83% d’elles sí que utilitzen la banca ètica, mentre que el percentatge de les que no 
la utilitzen és un 17%. Respecte a les que s’identifiquen amb l’Economia del Bé Comú, un 
62% d’elles utilitzen la banca ètica. Finalment, quant a les entitats que s’identifiquen amb 
l’Economia Social, tan sols el 13% fan servir un banc ètic.

Passant a analitzar el nivell de satisfacció amb la banca ètica, preguntem a les 28 entitats/
empreses que treballen amb ella, si la recomanarien. Trobem diverses respostes a aquesta 
pregunta: sí que la recomanarien (25), depèn de la operativa (1), o sí però combinant amb 
banca tradicional (2). 

Entre les respostes que recomanen la combinació amb la banca tradicional, trobem l’argument 
de què la banca ètica s’utilitza simplement de forma simbòlica, o que la banca ètica presenta 
alguns problemes operatius que fan que siga necessària una combinació de les dues banques. 
Tot i això, vegem com el 94% de les entitats que utilitzen la banca ètica sí que la recomanarien. 
Els motius són, en la seua totalitat, arguments basats en els valors i en el comportament ètic. 
També per ser considerada una eina de transformació social. Destaquem alguna resposta 
concreta com “per valors i per conèixer en què s’utilitzen els meus diners”, “per ser coherents 
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amb els nostres principis i valors” o “és una manera de mostrar al sector financer que les 
funcions de les entitats de crèdit poden fer-se contribuent al desenvolupament sostenible i 
sense greuges als drets humans”.

Passem a buscar les motivacions per continuar treballant amb la banca convencional per part 
de les empreses/entitats que no treballen amb banca ètica. D’entre les 4 possibles respostes, 
el problema de la falta de temps per gestionar el canvi el manifesten 5, la falta d’informació 
9 entitats (sent aquest el problema més repetit entre les entitats), que no s’ofereixen els 
productes/serveis que es necessiten 7 entitats, dificultats en contractar algun producte o 
servei 3 entitats. A més, 6 de les entitats responents manifesten que no utilitzen la banca ètica 
perquè treballen amb altra banca cooperativa, la majoria d’elles en Caixa Popular.

Per altra banda, han aparegut altres respostes minoritàries: complexitat al canvi, falta d’espais 
físics, falta de més activitat econòmica en l’entitat, menor rendibilitat o falta de seguretat.

Per altra banda, tant les entitats que treballen amb banca ètica com les que no, han aportat 
una sèrie de dificultats amb les què s’han trobat a l’hora de treballar amb aquest tipus de 
banc. Com vegem, les principals necessitats o deficiències que es troben les entitats/empreses 
responents a l’hora de treballar en una banca ètica són la falta de operativa en línia (14), la falta 
d’un tracte personalitzat (15), falta d’informació (15), falta d’una oficina física (12), o voluntat 
de conèixer l’experiència d’altres entitats abans (9). En menor mesura, també apareixen els 
problemes del poc temps d’implantació (2), la falta de transparència (5) i la seguretat jurídica 
(6).

A més, apareixen altres mancances com la falta de nous productes i serveis, la menor 
rendibilitat, la falta de productes propis de la banca no ètica, que es produeixen menys 
entrebancs a les ONGs xicotetes, la voluntat de més proximitat i la poca capacitat en les 
operacions internacionals.

Per altra banda, respecte a l’ús de les finances alternatives, De les 50 entitats/empreses 
qüestionades, trobem que el 50% d’elles han fet servir alguna vegada les finances alternatives, 
mentre que l’altra meitat no ho han fet. Entenem finances alternatives com les assegurances 
ètiques, finançament, avals socials i/o mutualitats, micro-crèdits i/o ajudes integrables i 
micromecenatge (crowfunding). 

7.2.Conclusions dels reptes a futur

Fet ja l’estudi i plasmades les respostes quantitatives, podem extreure una sèrie de conclusions 
que ens orientaran a l’hora de saber la situació de la banca ètica en les entitats/empreses amb 
valors ètics.

En primer lloc, vegem com la Cooperació Internacional al Desenvolupament, l’Acció Social i 
l’Economia Social són els àmbits més difosos entre les entitats que treballen amb aquests 
tipus de valors. En canvi, la Xarxa de l’Economia Social i Solidària o l’Economia del Bé Comú 
es queden un poc enrere.

Per altra banda, vegem com de les 50 entitats, i les 49 que treballen en àmbits socials, únicament 
28 fan ús de la banca ètica. Açò ens indica que encara hi ha moltes entitats/empreses que no 
han donat el pas a treballar les seues finances de forma coherent amb els seus valors.

A més, vegem com les entitats que sí que utilitzen la banca ètica la recomanen en gran majoria. 
Per tant, hi ha una satisfacció generalitzada entre aquestes entitats que si que la fan servir. Tot 
i això, hi ha algunes entitats que prefereixen combinar amb una banca tradicional per tractar 
de pal·liar les deficiències que l’altra pot tindre.

Entre els motius per seguir treballant amb la banca convencional, el que més destaca és la falta 
d’informació, la qual cosa desprèn que és probable que amb més informació i experiència al 
respecte, moltes més entitats canviarien al model ètic. Tot i això, també tenim altres respostes 
que ens mostren les deficiències de la banca ètica, no oferint els productes o serveis que 
moltes entitats demanden.

A més, altres dificultats com la falta de tracte personalitzat, d’una operativa en línia d’una 
oficina física, o de transparència, ens indiquen que encara hi ha molt de treball per fer per tal 
què més entitats/empreses dedicades als àmbits ètics passen a treballar amb aquest tipus de 
banca no convencional; i per a que les què sí que treballen, ho facen no únicament per motius 
de coherència ètica.

Pel que fa a l’ús de la banca ètica en funció de l’àmbit al que es dediquen, vegem com els 
percentatges en la Xarxa de l’Economia Social i Solidària (83% d’ús), en l’Economia del Bé 
Comú (62%) i l’Economia Social (76%), estan per damunt del percentatge mitjà d’ús de la banca 
ètica (56%). Destaca especialment l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, les empreses les 
quals el treballen tenen en gran majoria assumit ja el pas a la banca ètica.

Finalment, destaca que tot i que algunes entitats no utilitzen la banca ètica, sí que treballen 
amb entitats financeres lligades al territori. En canvi, les finances alternatives no són un recurs 
massa utilitzat.



63

Història, present i futur de les finances ètiques, alternatives i solidàries al País Valencià en el context de l’Estat Espanyol

8.Conclusions

És innegable que les finances ètiques estan immerses en un context de creixement i 
consolidació. Tot i això, com hem vist al qüestionari, encara queden moltes entitats o empreses 
que treballen a algun àmbit de l’economia ètica que no han donat el pas a la gestió ètica de 
les seues finances. Queden llavors, alguns reptes per solucionar de cara als clients, tant en la 
difusió de la informació com en la millora del propi servei.

En primer lloc, respecte a la difusió d’informació, hem vist a les respostes del qüestionari com 
la falta d’informació és la primera causa que al·leguen les entitats a l’hora de no abandonar la 
banca convencional. 

A més, vegem també de forma indirecta que hi ha altres dèficits d’informació relacionats amb 
la falsa creença de falta de rendibilitat, de falta de productes que sí que existeixen, o de falta 
de transparència. La rendibilitat de les finances ètiques és un fet objectiu, estudiat en el cas 
de l’Estat Espanyol al Baròmetre de FETS i en el cas de la banca ètica europea als Informes 
de Fiare Banca Etica: la inversió en l’economia real i la no especulació les converteixen, per la 
seua pròpia natura, en unes finances subjectes a una menor volatilitat i risc. La transparència 
també és una característica clau de les finances ètiques i alternatives, ja que l’objectiu és 
demostrar a la societat que altra forma d’actuar és possible. Hem vist com quasi totes les 
entitats de finances ètiques, especialment els Bancs Ètics, posen a disposició pública els seus 
propis informes de serveis, productes, xifres d’impacte, o xifres internes i de resultats. 

Altres arguments utilitzats solen ser la denúncia de falta de productes que realment les 
finances ètiques sí que inclouen als seus catàlegs de productes i serveis, com les targetes de 
crèdit/dèbit o la retirada de diners a caixers. De fet, la banca ètica té la possibilitat de abastir 
tota l’àmplia gama de productes bancaris per estar sotmesa a la supervisió i control del 
Sistema Europeu de Bancs Centrals, cosa que li permet col·laborar amb les distintes entitats 
de serveis financers parabancaris per a ampliar el seu ventall de possibilitats.

Per tant, molts dels problemes percebuts per clients potencials beuen d’una falta d’informació 
o d’una informació equivocada, fins i tot, del propi concepte de finançament ètic. 

A més, no cal oblidar el context espacial i històric en el que es desenvolupen aquest tipus 
de finances: un capitalisme avançat que no dubta en tergiversar i donar informació falsa 
sobre qualsevol aspecte que aconseguisca escapar de les lògiques mercantilistes del sistema. 
A més, com hem analitzat a l’apartat sobre “què no son les finances ètiques”, les finances 
convencionals ja estan ideant mecanismes per fer-se passar per més sostenibles i ètiques.

En aquest sentit, les entitats de promoció, formació i divulgació de les finances ètiques que 
hem analitzat a punts anteriors tenen -i han tingut- un paper fonamental en l’assoliment 
d’aquest repte: l’arribada d’informació verídica i completa a la societat.

Per altra banda, també existeixen alguns problemes o reptes més enfocats al propi 
funcionament de les finances ètiques i la facilitat d’ús d’aquestes.

El primer seria la presència de més caixers automàtics, per poder realitzar fàcilment l’ingrés i 
retirada d’efectiu sense intermediar amb altra entitat bancària. En aquesta línia, les oficines 
físiques també tenen un paper fonamental. Ambdues coses (caixers i oficines) son d’especial 
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importància a l’hora de no excloure del sistema financer ètic als col·lectius més precaritzats o 
a la població més major, ja que aquests dos col·lectius son els que més pateixen l’anomenada 
escletxa digital, és a dir, la diferència en l’accés, ús i coneixement de les noves tecnologies.

La disponibilitat d’una operativa en línia més òptima en el cas de la banca ètica, o d’una 
major resposta en el cas de les finances alternatives, facilitaria també l’accés i l’ús d’aquest 
tipus de finances. Com hem vist al qüestionari d’ús, hi ha un sentiment generalitzat entre les 
entitats al respecte de la falta d’infraestructura suficient o comoditats suficients com per a 
poder utilitzar únicament la banca ètica, havent de combinar-les o fins i tot havent entitats 
que decideixen operar únicament amb la banca convencional. Com explica Xavier Domènech 
(2020) al seu treball, les entitats de finances ètiques disposen de plataformes informàtiques 
de nivell inferior; una xarxa d’oficines insuficient; un temps de resposta a les peticions de 
finançament superior, i una edició limitada que no permet operacions importants.

El problema s’agreuja al veure com les entitats de finances ètiques, especialment les de 
serveis financers parabancaris, no disposen del finançament suficient com per a poder revertir 
aquests problemes en el curt termini. Açò suposa una gran dificultat a l’hora d’aconseguir 
oferir un producte o servei diferenciat dels de les finances convencionals a un preu competitiu. 
En aquest sentit, si bé la participació ciutadana és important, prenen un paper fonamental les 
polítiques públiques de finançament.

Així mateix, com hem vist, la majoria d’entitats dedicades a les finances ètiques perviuen i 
s’impulsen gràcies a la seua base social, de forma majoritàriament horitzontal. És per això 
pel què és fonamental seguir ampliant aquesta base i seguir creixent entre la societat més 
conscienciada, per poder ampliar els productes, serveis i rellevància de les finances ètiques, 
solidàries i alternatives.
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Annex 1:  Analisi de les respostes al qüestionari d’us i coneixement de les FFEE en la CV

L’ANÀLISI EXTRAU CONCLUSIONS RESPECTE ALS SEGÜENTS PUNTS:

a)  Tipus d’entitats/empreses que donen resposta i seu 
central de treball, àmbits de l’economia en els que 
intervenen, percentatges d’ús de la banca ètica.

b)  Diferenciació específica en tres àmbits: economia social 
i solidaria, economia del bé comú i economia social.

c)  De les entitats/empreses que utilitzen la banca ètica 
quin percentatge la recomanaria.

d)  Motius per continuar treballant en la banca 
convencional, i necessitats per canviar a la banca ètica.

e)  Percentatge d’entitats/empreses que treballen amb 
entitats financeres lligades al territori.

f)  Ús de les finances alternatives.
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Gràfic 2 Opereu amb banca ètica?

Qüestió 2. EN QUINA PROVÍNCIA TENEN LA SEUA SEU CENTRAL?

De les 50 entitats/empreses que han contestat el qüestionari, un 6% tenen la seua seu 
central a la província d’Alacant, un 12% a la de Castelló i el 82% a la província de València.

Qüestió 3. PERCENTAGE D’ENTITATS/EMPRESES QUE OPEREN BANCA ÈTICA? (FIARE 
BANCA ÈTICA I/O TRIODOS BANC)

Quan parlem de banca ètica, ens referim a Fiare Banca Ètica o a Triodos Banc, ja que són 
les úniques que treballen a Espanya.

De les 50 entitats participants en l’enquesta, 22 no treballen amb banca ètica i 28 sí que 
ho fan. (Gràfic 2)

b)  Diferenciació específica en tres àmbits: economia social i solidaria, 
economia del bé comú i economia social.

Qüestió 4. A QUINS ÀMBITS DE L’ECONOMIA ES DEDIQUEN?

De les 50 empreses/entitats responents, trobem que la majoria s’identifiquen amb l’àmbit 
de l’acció social (27) i a la Cooperació Internacional al Desenvolupament (25). En menor 
mesura d’implantació trobem els àmbits de l’Economia Social (16 entitats), la Xarxa de 
l’Economia Social i Solidària (12), l’Economia del Bé Comú (8), el Consum i/o defensa de les 
persones consumidores (10) o l’àmbit Agrari i Medi Ambient (4). (Gràfic 3)

A més, també han respost entitats que treballen amb la cultura, l’ensenyament, la inclusió 
laboral, la regeneració, el comerç just, la promoció i difusió de les finances ètiques, 
alternatives i solidàries, l’educació per a la ciutadania global, la participació ciutadana i el 
desenvolupament local, la sensibilització o l’emprenedoria.

Únicament una de les entitats no treballa en cap àmbit de l’economia ètica. 

Gràfic 3 En quins àmbits de l’economia ètica opereu?

a)  Tipus d’entitats/empreses que donen resposta i seu central de 
treball, àmbits de l’economia en els que intervenen, percentatges 
d’ús de la banca ètica.

Qüestió 1. QUIN TIPUS D’ENTITAT/EMPRESA HAN DONAT RESPOSTA?

Pel que fa al tipus d’entitat/empresa (Gràfic 1), la majoria de respostes han vingut donades 
per Associacions No Lucratives (48% de les respostes), i Fundacions (22%). A més, també 
hem rebut resposta de Cooperatives o altres entitats de l’economia social (14%), Autònoms 
(10%), una PIME, una institució pública i una empresa social. 

Gràfic 1 Quin tipus d’entitat/empresa sou?

Qüestió 5. ENTITATS QUE OPEREN EN BANCA ÈTICA EN FUNCIÓ DE L’ÀMBIT AL QUÈ ES 
DEDIQUEN

Si creuem les dades de l’àmbit en el que treballen les entitats i si treballen amb banca ètica 
o no, trobem algunes conclusions interessants.

En primer lloc, vegem que l’entitat que no treballa en cap d’aquests àmbits, tampoc 
treballa amb banca ètica.
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Finalment, quant a les entitats que s’identifiquen amb l’Economia Social, el 13% fan 
servir un banc ètic, mentre que un 24% no ho fan.

Respecte a les que s’identifiquen amb l’Economia del Bé Comú, un 62% d’elles utilitzen  
la banca ètica:

Gràfic 4 Xarxa de l’Economia Social i Solidària: Ús de la banca ètica

Gràfic 5 Economia del Bé Comú: Ús de la banca ètica

Gràfic 6 Economia social: Ús de la banca ètica

Per altra banda, ens centrem en els àmbits més importants per a Enclau, que són 
l’Economia del Bé Comú, Xarxa d’economia Social i Solidària, i l’Economia Social.

Pel que fa a les entitats que s’identifiquen amb la Xarxa de l’Economia Social i Solidària, 
vegem com un 83% d’elles sí que utilitzen la banca ètica, mentre que el percentatge de les 
que no la utilitzen és un 17%. (Gràfics 4,5 i 6).

c)  c) De les entitats/empreses que utilitzen la banca ètica quin 
percentatge la recomanaria

Qüestió 6. EN CAS POSITIU, EN QUIN PERCENTAGE RECOMANEN LA BANCA ÈTICA?

De les 28 entitats/empreses que sí que treballen amb la banca ètica, trobem diverses 
respostes a aquesta pregunta: sí que la recomanarien (25), depèn de la operativa (1), o sí 
però combinant amb banca tradicional (2). (Gràfic 7)

Entre les respostes que recomanen la combinació amb la banca tradicional, trobem 
l’argument de què la banca ètica s’utilitza simplement de forma simbòlica, o que la banca 
ètica presenta alguns problemes operatius que fan que siga necessària una combinació de 
les dues banques. Tot i això, vegem com el 94% de les entitats que utilitzen la banca ètica 
sí que la recomanarien. Els motius són, en la seua totalitat, arguments basats en els valors 
i en el comportament ètic. També per ser considerada una eina de transformació social. 
Destaquem alguna resposta concreta com “per valors i per conèixer en què s’utilitzen els 
meus diners”, “per ser coherents amb els nostres principis i valors” o “és una manera de 
mostrar al sector financer que les funcions de les entitats de crèdit poden fer-se contribuent 
al desenvolupament sostenible i sense greuges als drets humans”.

Destaca, llavors, la satisfacció de les entitats que utilitzen la banca ètica amb aquesta.

Gràfic 7 En cas positiu, recomanarieu la banca ètica?
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d)  Motius per continuar treballant en la banca convencional, i 
necessitats per canviar a la banca ètica.

Qüestió 7. EN CAS NEGATIU, QUINES SON LES MOTIVACIONS PER CONTIUAR 
TREBALLANT AMB LA BANCA CONVENCIONAL?

En aquesta pregunta, es presentaven 4 possibles respostes: falta d’informació, dificultats 
en intentar contractar algun producte i/o servei amb banca ètica, no ens ofereixen els 
productes i/o serveis que necessitem, i falta de temps per a gestionar el canvi. Les entitats 
han afegit, a més, altres respostes. (Gràfic 5)

De les 22 entitats/empreses que no treballen en banca ètica, el problema de la falta de 
temps per gestionar el canvi el manifesten 5, la falta d’informació 9 entitats (sent aquest 
el problema més repetit entre les entitats), que no s’ofereixen els productes/serveis que es 
necessiten 7 entitats, dificultats en contractar algun producte o servei 3 entitats. A més, 6 
de les entitats responents manifesten que no utilitzen la banca ètica perquè treballen en 
altra banca cooperativa, la majoria d’elles en Caixa Popular.

Per altra banda, han aparegut altres respostes minoritàries: complexitat al canvi, falta 
d’espais físics, falta de més activitat econòmica en l’entitat, menor rendibilitat o falta de 
seguretat.

Gràfic 8 Què motiva a seguir treballant en la banca convencional?

Gràfic 9 Què necessitarieu per a poder operar amb banca ètica?

Qüestió 8. NECESSITATS EXPRESADES PER PODER OPERAR AMB BANCA ÈTICA.

En aquest apartat, tant les entitats que treballen amb banca ètica com les que no, han 
aportat una sèrie de dificultats amb les què s’han trobat a l’hora de treballar amb aquest 
tipus de banc.

A continuació es mostren les dificultats presentades junt al nombre d’entitats que han 
manifestat sofrir-les. (Gràfic 6)

Com vegem, les principals necessitats o deficiències que es troben les entitats/empreses 
responents a l’hora de treballar en una banca ètica són la falta de operativa en línia (14), 
la falta d’un tracte personalitzat (15), falta d’informació (15), falta d’una oficina física (12), 
o voluntat de conèixer l’experiència d’altres entitats abans (9). En menor mesura, també 
apareixen els problemes del poc temps d’implantació (2), la falta de transparència (5) i la 
seguretat jurídica (6).

A més, apareixen altres mancances com la falta de nous productes i serveis, la menor 
rendibilitat, la falta de productes propis de la banca no ètica, que es produeixen menys 
entrebancs a les ONGs xicotetes, la voluntat de més proximitat i la poca capacitat en les 
operacions internacionals.
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e)  Percentatge d’entitats/empreses que treballen amb entitats 
financeres lligades al territori

Qüestió 9. PERCENTAGE D’ENTITATS/EMPRESES QUE OPEREN AMB ALGUNA ENTITAT 
FINANCERA LLIGADA AL TERRITORI.

En aquest apartat es preguntava a les entitats/empreses si treballen amb alguna entitat 
financera lligada al territori, com pot ser una caixa d’estalvis, una cooperativa, cooperativa 
de crèdit i/o una caixa rural.

Entre les respostes, trobem que un 70% de les entitats sí que operen amb alguna entitat 
financera lligada al territori, i un 30% no ho fan. (Gràfic 10)

Gràfic 10 Opereu amb alguna entitat financiera lligada al territori?
Gràfic 11 Heu utilitzat algun d’aquests serveis financers alternatius?

f)  Ús de les finances alternatives.

Qüestió 10. ENTITATS QUE ALGUNA VEGADA HAN UTLITZAT LES FINANCES 
ALTERNATIVES.

De les 50 entitats/empreses qüestionades, trobem que el 50% d’elles han fet servir alguna 
vegada les finances alternatives, mentre que l’altra meitat no ho han fet. Entenem finances 
alternatives com les assegurances ètiques, finançament, avals socials i/o mutualitzants, 
micro-crèdits i/o ajudes integrables i micromecenatge (crowfunding). (Gràfic 11)

Entre les entitats/empreses que sí que han utilitzat algun d’aquests serveis, les respostes 
es distribueixen de la següent forma: el micromecenatge o crowfunding ha sigut 
utilitzat per 8 entitats, els micro-crèdits i/o ajudes reintegrables per 5, els avals socials 
i/o mutualitzants per 4, el finançament per 12 (sent aquesta opció la més repetida), i les 
assegurances ètiques per 9 entitats. (Gràfic 12)

Gràfic 12 Serveis financers alternatius utilitzats
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CONCLUSIONS

Fet ja l’estudi i plasmades les respostes quantitatives, podem extraure una sèrie de conclusions 
que ens orientaran a l’hora de saber la situació de la banca ètica en les entitats/empreses amb 
valors ètics.

En primer lloc, vegem com la Cooperació Internacional al Desenvolupament, l’Acció Social i 
l’Economia Social són els àmbits més difosos entre les entitats que treballen amb aquests 
tipus de valors. En canvi, la Xarxa de l’Economia Social i Solidària o l’Economia del Bé Comú 
es queden un poc enrere.

Per altra banda, vegem com de les 50 entitats, i les 49 que treballen en àmbits socials, únicament 
28 fan ús de la banca ètica. Açò ens indica que encara hi ha moltes entitats/empreses que no 
han donat el pas a treballar les seues finances de forma coherent amb els seus valors.

A més, vegem com les entitats que sí que utilitzen la banca ètica la recomanen en gran majoria. 
Per tant, hi ha una satisfacció generalitzada entre aquestes entitats que si que la fan servir. Tot 
i això, hi ha algunes entitats que prefereixen combinar amb una banca tradicional per tractar 
de pal·liar les deficiències que l’altra pot tindre.

Entre els motius per seguir treballant amb la banca convencional, el que més destaca és la falta 
d’informació, la qual cosa desprèn que és probable que amb més informació i experiència al 
respecte, moltes més entitats canviarien al model ètic. Tot i això, també tenim altres respostes 
que ens mostren les deficiències de la banca ètica, no oferint els productes o serveis que 
moltes entitats demanden.

A més, altres dificultats com la falta de tracte personalitzat, d’una operativa en línia d’una 
oficina física, o de transparència, ens indiquen que encara hi ha molt de treball per fer per tal 
què més entitats/empreses dedicades als àmbits ètics passen a treballar amb aquest tipus de 
banca no convencional; i per a que les què sí que treballen, ho facen no únicament per motius 
de coherència ètica.

Pel que fa a l’ús de la banca ètica en funció de l’àmbit al que es dediquen, vegem com els 
percentatges en la Xarxa de l’Economia Social i Solidària (83% d’ús), en l’Economia del Bé 
Comú (62%) i l’Economia Social (76%), estan per damunt del percentatge mitjà d’ús de la banca 
ètica (56%). Destaca especialment l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, les empreses les 
quals el treballen tenen en gran majoria assumit ja el pas a la banca ètica.

Finalment, destaca que tot i que algunes entitats no utilitzen la banca ètica, sí que treballen 
amb entitats financeres lligades al territori. En canvi, les finances alternatives no són un recurs 
massa utilitzat.
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