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Annex 1

* Aquesta aproximado a l'entom socioecpnómic cátala no pretéri ser ún estudi
extensiu dé la societat catalana sino que s'ha restringit ais parámetres que
considerem qué teñen un especial interés alhora de definir el marc en el qual s'ha
de desenvolupar, el projecte. de .creado d'un instrument financer socialment
responsable cátala.



1. PRINCIPALS PARAMETRES SOCIOECONOMICS DE
LA SOCIETAT CATALANA

1 .1 . LA POB LACIO

Marc historie

La poblado de Catalunya ha mostrat un dinamisme extraordinari en el
transcurs del ségje XX. Hem passat de 2 milions a mes de 6 milions
d'habitants, amb ün.períóde de fort creixement entre el 1950 i el 1975!

Les característiques principáis.del nostre creixement son:

• La importancia recurrent de les migracions en la determinado del
creixement de la poblado de Catalunya. . . ,

• Un inici precoc. en el prbcés de reducció de la fecunditat que ja s'inicia a
principis del segle XX.

Eyolució de la poblado catalana durant el segle XX

1900
1950
1981
1986
1991
1998
1999
2000
2001

___ Poblado
" 1.984.115
3.218.596

. 5.956.4Í4
5.978.638
6.059.494
6.147.610
6.208.817
6.261.999
6.361.365

Font: Anuarí Estadísticde Catalunya 2002

Des de 1975 la poblado catalana ha conegut Un procés d'estabilització amb
les següents característiques: ..

- Envelliment: Tot i l'augment de les xifres de defuncions, l'evolució de les
taxes de supervivencia -l'any 1995 era de 74,8 anys pels homes. i 82 per
les dones- especialment en el cas de les dones, combinat amb Centrada
en edats de jubilacio de generacións cada cop mes nombrases.

< 15 anys 25,6%
> 65 anys 10,2%

_1994
15,2%" "'••'

15,7% (18% l'any

Font: La societat catalana, Generalitat de Catalunya, 1998
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L'envelliment també té diferencies de genere ja que l'any 1991 el 59%
de la poblacio de mes de 65 anys i el 70% de la poblacio de mes de 85
anys eren dones. . ' •

Dísminució accentuada deis indicadors de fecuriditat i de les xifres de
naixements,.malgrat les expectatives de creixement lligades a l'entrada
a l'edat de máxima fecunditat de la generado anterior al 1975.
Vindicador conjuntural de fecunditat de l'any 1975 és de 2,7 filis per
dona de'mitjana, el de 1991 de 1,2 i de 1,14 l'any 1995.

r

Augment de la mobilitat interna: marcada per la pérdua poblacional al
Barcelonés i la influencia dé la m'igració espanyola, comunitaria i

• extracomunitária. . . .

Saldó migratori net
1971-1975
1981-1986
1986-1991

244.394
-84.352
36.490

Font: La societat catalana, Generalitat de Catalunya, 1998

L'entrada al segle XXI suposa per a Catalunya uns nivells de fecunditat
próxims ais mínims mundials i una reducció del posítiu saldo migratórí que
históricament havia tingut Catalunya i que representava un deis motors
fonamentals del seu creixement demográfic.

L'escenari de futur pels propers anys es presenta de la manera següent:

• Accentuacíó del procés d'envelliment i de sobreenyellíment.

• Nou descens de la hatalitat, malgrat l'augment de la fecunditat, com a
conseqüéncia de ('arribada a l'edát fértil d'un conjunt de generációñs
menys nombroses, les nascudes a partir de l'any 1975.

Així dones, es preveu un augment. del pes relatiu de la poblacio de mes de
65 anys, de l'edat mitjana de la poblacio i de la relació de dependencia
entre la poblacio vella i la poblacio en edat activa. Pero .hi ha uri factor
important que pot modificar les previsions i canviarr les perspectivas de
futur: les migracions,

' • • • .

Les migracions a partir deis noranta

Cal remarcar el gran nivell de mobilitat interna de Catalunya i el
desplagament de poblacio per l'interior de ' l'Estat que reflecteix les
característiques del model de desenvolupament i de les relacions socials
dependents del mercat immobiliari i de treball. S'ha de teñir en compte que
tot i que el concepte de mobilitat demográfica pot teñir connotacions
positíves'-davant la demanda creixent de flexibilitat laboral-, la idiosincrasia
del territori cátala i les seves tradicions culturáis manifesten, probablement,
una mobilitat provocada per agents. estructuráis contraris a les voluntáis
individuáis i familiars de la poblado. . • .
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Migracions. Any 2000.

Immigracions per líoc de procedencia
Dins de la provincia •
De la resta de Catalunya

• Dé la resta d'Espanya
Dé l'estranger
Total

Font: Anuarí Estadistic de Catalunya

Miaració interior .

Catalunya
144.928
27.319
30.251
33.933 .

236.431
2002

En l'actualitat, quan la ímmigració exterior és reíatívament reduída, destaca
la immigració interior com un factor important per explicar la dinámica
póblácional.

A fináis deis anys noranta les entrades residenciáis deis municipis catalans
procedents de la resta del territori cátala representaveh el 80%.(propOrció
lleugerarhent inferior a causa del subenregístrament de la immigració
estrangera)..

Tot i així cal destacar que la societat catalana ésuna de les menys móbjls
de tót el conjunt occidental per les següents raons:

• L'escassetat d'alternatives en elmércat de l'habitatge.

• (-'existencia d'estratégies familiárs que afávoreixen un cert grau
d'immobilitat, el retard en la formado de les noves llars i la proximitat
de les localitzacions residenciáis.

La dinámica migratoria pot estar generaht una. nova jmatge, del territon
cátala, en la qual desapareix la vella dicotomía entre uns espais emigratoris,
identificats amb el medí rural tradicional, i uns espais ímmigratoris, que
s'associen amb les ciutats cohesionades. . •

Poblado i 1981-2001. Comarques, ambits i próvíncies.

Barcelonés
Camp de Tarragona
Osona
Comarques Centráis
Pallars Jussá

1981
2.454.491
358.809
115.000
396.399.
14.219 .

1991
2.302,137
387.052
117.442
401.826
12.860

. 2001
2.105.302
453.289
129.455
426.561
12.390

. Font: Anuarí Estadistic de Catalunya 2002

Tot i que la participado quantitativa del Barcelonés en el total de
moviments reflecteix el seu pes poblacional no mostra una propensió
migratoria superior a la resta. S'han de destacar árées de forta cohesió
migratoria d'abast comarcal (Osona, Bages, Anoia), supracomarcal (Lleida,
Girona) ó metropolitana (la regió de Barcelona i la de Tarragona-Reus-
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Valls). Son per tant les ciutats entre 20.000 i 60.000 habitante ¡es principáis
receptores deis fluxos.migratoris interiors en detriment deis grans nuclis
urbans, com Barcelona, i deis municipis mes petits.

Peí que fa ais moyiments migratoris en funció del genere, trobem. poques
diferencies entre homes i dones.

D'altra banda, podem indicar que l'edat és la variable mes rellevant:

• Migracio d'arrossegament durant la infancia1. . .

• Intensitat máxima deis adults joves quan s'emancipen del dorniciii deis
pares. • • . . ., .

• ' Declivi posterior de la intensitat migratoria.

Miqracions arrib la resta d'Espanva

Les emigracions de retorn formen una part important deis intercanvis
démográfics de Catalunya amb la resta d'Espanya des deis ahys noranta.

També cal destacar la pérdua del pes. de comunitats com Andalusia i
Extremadura a favor de les comunitats mes desenvolupades d'Espanya aíxí
com de les frontereres.

Des de mitjan deis anys setanta el percen'tatge de. persones nascudes' fora
de Catalunya s'ha mantingut estable al voltant del 30%.amb una líeugera
pero prógressiva tendencia al decreixement.

Miaració amb l'estrange'r , • •.

L'emigració .i la immigració amb l'estranger, qué en altres móments han.
estat forga sigriificatives, teñen ara una importancia reduída. Malgrat aixó,
aqu'est fenomen s'ha convertít en un deis temes centráis en el debat
mediátic, polític i de carrer.

Residents estrangers a Catalunya. Any 2001.

TOTAL
Unió Europea.
Frahga.
Resta Europa
Romanía
^frica
Marroc
América
Equador
Asia
Xiná. i Paquístá
Oceapia
Resta

280.167
51.242
11.866
14.897
3.314

111.106
88.642
66.837
15,173
35.635
22.407

212
238

Font: Anuarí Estadístic de Catalunya 2002 i elaborado propia



Deis 280.167 residents estrangers a Catalunya 164.461 son. homes i
113.912 dones. D'aquests, 206.395 resideixen a la provincia de Barcelona.

Catalunya té una proporció mes elevada que la del conjunt d'Espanya
d'immigrants procedents deis paísos del Sud i particularment del Marroc.
Les perspectives a curt i mitjá termini apunten a un creixement d'aquestes
migracións, sense arribar a poder corhparar-se, pero, amb les magnituds a
fes quals va arribar la immigració.interior espanyola. El tractament'de la
immigració procédent del Sud ha de contribuir a objéctivar les dimensions
d'áquest fenomen afectat en l'opinió pública per la inflado d'un imaginan
col.lectiu allunyat de la realitat. Tot í la relleváncía , de la immigració
extracomunitária no podem deixar de considerar els fluxos migratoris
provinents de l'est d'Europa que un cop realitzada la seva incorporacio a la
Unió Europea passara, a forma part de l'espai Schengen.

Els estrangers residents l'any 2001. representaven el 4,4% de la població
mentre que l'any 1995 suposaven l'l,75°/o .del total de la població a
Catalunya. ' •

Estrangers residente a Catalunya per anys

^Arry____
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2001

Catalunya
22.115
32.264 .
36.207

. 38.646
45.246
65.990
106.809
280.167

Font: Ministerio del Interior. IDESCAT. Elaborado propia.

Podem concloure que la immigració estrangera a Catalunya és d'origen
económic i que davant de la situado del mercat de treball i de l'habitatge,
aqüestes persones s'incorporen sovint ais grups d'exclusió social mes
desfavorits de la societat catalana.

Immigració irregular o indocumentada

La població d'immigrants indocumentats és una realitat present en el
panorama sbcioeconómic cátala tot. i la manca d'estadístiques fiables.
Conformen el grup mes desfavorits díntre deis immigrants per la seva
propia condició d'irreg'ularitat administrativa i están subjéctes a la polémica
Llei. d'estrangeria LO 8/2000. Per aproximar-nos quantitativament ais
immigrants "sense papers" hem d'utilitzar les demandes de regularització
extraordináries i segons David Moya (GESDÍ) l'any 2000 es van presentar a
tot Espanya 250.000 sol.licituds de les quals 90.000 han estat rebutjades o
arxivades. La presencia constant de sol.licituds de regularització. evidencia
una realitat estructural mes que conjuntural.



Segons la normativa és irregular aquell que no disposa d'autorització
administrativa d'estada o residencia, fet que, a la vegada, depén de
l'obtenció d'un contracte.de treball. , .

Dintre de la immigració irregular t hi ha diferents tipologíes: des deis
irregulars originaris (que entren il.legalment a- Espanya); els irregulars
sobrevinguts (van entrar ¡nicialment de forma regular); els familiars
pendents de la regularizado del cap .familiar; etc. Aquesta realitat
aparentment homogénia ésmolt concreta cada cas, és a dir, és diferent un
immigrant acollit a una comunitat estrangera extensa establerta al nostre
país deis immigrants menors del carrer. Pero tot i la cíiversitat de situacions,
tots ells comparteixen el fet de forma part deis' grups de la nostra socíetat
mes desprotegits legalment, sbcialment i económicament. •

1.2. ESTRUCTURA SECTORIAL I EMPRESARIAL DE L ECONOMÍA
CATALANA

Estructura sectorial *

Els darrers decennis a Catalunya s'han caracteritzat per una important
evolució de ('estructura sectorial de la prodúcelo.' Un deis trets principáis
d'aquésta evolució, característíc de totes les economies desenvolupades, és
l'avang de la terciarització de I'economia i la pérdua de pes relatiu de la
industria. f ,

Distríbució del valor afegit brut a preus de mercat Any 2000

Agricultura
Sector industrial

Energía
Industria

Cohstruccíó
Servéis

Venda
No venda

1,7
28,4
.2,9
25,4
7,1

62,8
53,3
9,5

Font: Anuarí Estadístic de Catalunya 2002

Malgrat aquesta evolució de ('estructura sectorial, la industria segueix tenint
un pes important en ('economía catalana -mes d'un 28% del valor afegit
brut (VAB) a preus.de mercat l'any 2000-. Cal remarcar que una part del
pes perdut per aquest sector respon a un procés de desintegrado vertical i
d'externalització de determináis servéis -logística, trahsport, informática,
comptabílitat, publicitat, neteja,...- per part de les empreses industriáis. És
en el sector industrial,- i també en el de la construcció, on la subcontractació
de parts importants de la produccio crea formes de control i de subjeccio de

* Consíderem que l'ánalísi sectorial és poc adequat a la realitat económica actual, on
els límits entre sectors son molt difosos i els nivells.d'interconnexió molt eleyats.
Tot i així, davant de la nécessitat de realitzar un estudi eomparatiu i d'obtenir
dades, mantenim l'estructurá sectorial que si bé des del punt de vista económic és
qüestionable, des de la vertent social és encara prou il.lustratiu.
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petites í mitjanes empreses lligades de manera unidireccional amb grans
grups empresarials. . . •

- • ' i ' • . " '

El sector deis servéis ha assolit el lideratge tant en termes d'o.cupació com
en termes de valor produít. El seu VAB a preus de mercat representava Un
62,8% el 2000. ' • . ' ' . . . . .

Per contra, l'activitat primarla ha experinientat una pérdua sostinguda de
nombre d'ocupats i de pes relatíu de la produccio. L'any 2000 representava
un 1,7% del VAB a preus'de mercat. . '

En termes d'ocupació laboral, com s'observa a la taula següent, el sector
servéis concentra el 58,4% del hombre d'ocupats; la industria el 28,8%; la
construcció el 10,1%; i l'agricultura el 2,7%. . . .

Distríbucio de 1'ocupació laboral. Any2001

Agricultura
Industria
Construcció .
Servéis ,

Barcelona
1,02

31,75
8,67
58,56

Font:

El sector aarari-

G i roña
4,77
22,86

. 13,21
59,17

Lleida
11,82
19,14
12,53
56,51

Tarragona
8,17 '

• 18,14
16,35
57,34

Anuarí Estadístic de Catalunya 2002

Catalunya
2,73

28,76
10,12
58,39

Com ja hem indicat, el sector a'gropesqúer té un pés reduít en l'económia
catalana. Malgrat aixó, aquest sector és molt important en determinades
zones del territori i a mes está directamént relacionat amb la industria
ágroalimentaria de gran relleyáncia a Catalunya.

Distríbucio de la produccio final agraria. Any 2000.
Font: Anuarí Estadístic de Catalunya 2001

Forestal
1%

Ramadera
58%

fricóla
39%
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El subsector ramader és el mes important i representa un 58% del valor de
la producció final agraria.

. Aquest sector está compost principalment peí porcí que té un cens'de 5,8
milions de caps.de bestiar i que representa el 60% del valor de la producció

.final d'animals, seguida.de lluny pérTaviram (19%) i els bovins (16%).

La producció ramadera es basa principalment en el sistema de
transformado -sovint en régim d'integració- en el que l'agricultor rep els
inputs (bestiar i cereals) i aporta el treball i les instal-laciqns per l'engreix.

El següent sector per ordre d'importáncia és l'agrícolá que representa un
39% de la producció final agraria. . .

Peí que fa a l'estructura, l'any 1999, la meitat de les explotacions ágráries
teñen menys de 5 ha, el 18% teñen entre 5 i 10 ha i el 27% 10 i 50 ha. Així
dones, hi ha un ciar predomini de les explotacions petites i mítjanes. Tot i
áixí, no-ens podem quedar amb la visió d'un paisatge agrícola -fragmentat,
per qué aquesta realitat órográfica catalana ha estat contrarestada per
models empresarials propis corh les cooperatives. .

La major part de les terres llaurades -un 72%- son de seca. Dins la
producció agrícola destaca la.fruita fresca, les hortalisses, els cereals i el vi i
els seus subproductes.:

La caiguda del pes del sector agrari experimentada en les darreres décades
ha anat acompanyada d'un seguit de repercussions socials entre les. que
destaca la migració del camp a la ciutat amb el conseqüent despoblament i
envelliment de les zones rurals. Fet que contrasta amb un sector dinámic
d'explotacions en mans de joves, mes receptiüs i propers a formes
alternatives, ecológiques o sostenibles d'agricultura.

D'altra banda, la práctica d'una agricultura i una ramaderia intensiva i poc
respectuosa amb el medi ambient ha óríginat importants > problemes.
Aquests problemes médiambientals s'han manifestat de manera especial en
aquelles comarques on s'ha concentrat la producció porcina (excés. de
purins en relació. a la térra cultivable, contaminacio.de les fonts
subterránies;...) i també a les comarques on una agricultura de regadiu poc
adequada ha posat de manifest l'excessiu ús deis recursos hídrics.

El sector industrial . • . . .

Com ja hem indicat, el sector industrial representa mes d'un 28% del valor
afegit^brut a preus de mercat i el 28",8% de l-ócupació total. .

La taula següent ens permet veure la importancia de cada subsector
industrial de ('economía catalana.

Podem observar la presencia destacada de tres súbsectors tradícionals: la
industria química,- els productes alimentaris i la industria del textil,
confecció, cuir i calcat. A banda d'aquests sectórs cal remarcar el
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creixement expenmentat per la industria de material de transport i les árts
grafiques i l'edició. .

D'altra banda, les dades que presenta la taula també ens permeten afirmar
que la industria catalana marité un elevat grau de diversificado.

Pes deis sectors industriáis en 1'economia catalana

Productes energétics
Productes industriáis

Industria química
Alimentado, begudá i tabac
Textil, confecció, cuir i calgat
Material de transport

. Equip éléctric, electrónic i óptic
Paper, edició i.arts grafiques
Metal-lúrgia i.productes metál-lics
Maquinaria i equip mecánic
Cautxú ¡plástic
Productes minerals no metál-lics
Fusta i cuir
Industries manufactureras diverses

% s/.VABpm total
2,96

25>94
3,66
3,20
2,86
2,79
2,46
2,44
2,44
1,85
1,45
1,28
0,48 \
1,03

Font; Anuarí Estadístic de Catalunya 2001 i elaborado propia

El sector de la construcció .

L'any 2000, él sector de la construcció va representar el 7% del VAS a
preus de mercat i el 10%.de ('ocupado total. Cal remarcar que aquest
sector presenta una evolució molt variable, sempre en el mateix sentit que
el cicle económic general. ,

Deis édificis iniciats l'any 2000, gairebé e| 90% son edificis residenciáis i del
10% deis edificis no residenciáis, la nriajor part teñen una. destinado
industrial i de magatzem.

Peí que fa- ais habitatges, l'any 2001, gairebé un 20% deis habitatgés
iniciats son unifamiliars i la resta son plurifamiliars en bloc. Del total
d'habitatges acabats el 2001, només un 1,3% son de promoció pública i un
8,1% son habitatges protegits de promoció privada.

El sector servéis

El sector servéis ha anat guanyant pes i actualment representa gairebé un
63% del VAB a preus de mercat i mésd'un 58% de 1'ocupació total a
Catalunya.

Gran part del creixement'expenmentat per aquest sector está refacionat
amb el. creixement deis servéis no destináis a la venda (Administrado
Pública, sanitat, ensenyament) i també amb l'increment deis servéis
prestats a les empreses cprn a conseqüénciá del procés d'externalització
que aqüestes han adoptat. Alguns deis servéis que les empreses industriáis
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han externalitzat son la neteja, la seguretat; l'arxiu, la informática, la
comptabilitat, l'assessoria jurídica, la publicitát, el dísseny,el transport i la
logística. . . .

.Malgrat el rellevant creixement d'aquests subsectors, el conjunt d'activitats
format pe! comerg, l'hostaleria, els restaurants i la recuperado" i reparació
segueix sent on es localitza la majoriá d'ocupació. El nombre de.llocs de
treball en aqüestes activitats representa el 23,2% del conjunt de
('economía1.

L'ocupació generada en el sector servéis té un major carácter de
temporalitat que la que es crea en el sector industrial ^en part com- a
conseqüéncia de Testa ció na I i tat del sector turístic- i conseqüentment
acostuma a teñir condicions mes precáries.

• El comerg

A partir de la segona meitat deis anys vuitanta comenga a augmentar de
forma rápida el nombre, la superficie de venda i el pes relatiu dins l'oferta
comercial catalana deis nous centres i galeries comerciáis.

Aíxí dones, la botiga. tradicional perd quota de mercat enfront deis grans
magatzems, els supermercats i els hipermercats.

Malgrat aquests canvis tan profunds, el comerg minorista cátala segueix
presentant una • major atomitzacíó en comparació amb els altres paísos
europeus. Una part d'aquest segment de Toférta s'ha renovat i s'ha
convertit en petits comergos altament especialitzats. Mentre que una altra
part manté una baixa capacitació técnica i una especializado insuficient.

L'any 2001, a Catalunya ni havia mes de 137 mil establiments comerciáis
minoristes de comerg tradicional que representaven mes de 13 milions de
metres quadrats de superficies. .

Les activitats de comerg integrat en grans superficies (grans magatzems,
hipermercats, magatzems populars i comerg ambulant) representaven una
superficie que no arribava ais 2 milions de metres quadrats.

• El turísme .

Es calcula que eri els darrers anys, la producció turística, entesa d'una
manera amplia supera el 12% del PIB cátala i el 13% dé Tocupació.
Catalunya rep aproximadament 20,5 milions de visitants estráhgers a l'any
que provenen princípalment de Franga, Alemanya i el Regrie Unit i 4,é
milions de visitants dé la resta de l'Estat espanyol.

El segment turístic de sol i platja és el niés important, pero darrerament
están agáfánt cada vegada mes forga altres segments que poden ser o bé

"Els trets generáis de Teconomia catalana en comencar el segle"XXI*
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complementaris o bé álternatius a aquest segment principal i que están
relacionáis amb 1'esport, la cultura, el mediambient,...

Des deis anys 80 h¡ ha hagut un interés creixerit peí turisme álternatiu al
turisme de masses. El turísme álternatiu engloba diferents modalitats
complementarles de turisme -rural; ecologíc, esportiu, cultural,...-. En el cas
cátala, Tapando i desenvoluoament d'aquests nous ségments és molt.
ifnportarit per suavitzar dues tendéncies clares del segment de sol i platja.
D'una banda, la marcada estacionalitat de la demanda d'aquest segment
que provoca la infrautilització de la capacitat turística i la creado de llocs de
treball temporals i. sovint.precaris. I de l'altra, la concentrado del sector
turístic a la zona costanera de Catalunya. '

Malgrat que aquest turisme álternatiu acosturna a teñir una filosofía mes
propera al turisme sostenible cal no confondre'ls2.

• Cañáis de distribució

Les activitats comerciáis que transfereíxen els productes entre les. diferents
etapes estrictament productives deis altres sectors económics i entre
aquests i els• consumidors- están .canviant' rápidament. La concentrado,
internacionalització, horitzontalització i operació a una escala major son les
característiques que defineixen els cañáis de distribució ¿.partir de la
incorporado espanyola a.la CE. Tant en la distribució entre organitzacions
corrí en la distribució d'empresa a consumidor, Catalunya mostra les
ségüents transformadons:3

- Cañáis mes curts: reducció deis nivells i del Iloc de presa de decisions
com a conseqüéncia del comerg electrónic i internet.

- Cañáis mes híbrids: assignació horitzontal de les funcioris.

- , Cañáis mes múltiples: per arribar al mercat de forma rápida,
económica i adaptada. • .

2 El desenvolupament turístic tradicional es basa en un creixement extensiu que
busca incrementar de manera continuada el nombre de visitante. Aquest turisme de
massa prioritza' els beneficís a curt termini i exerceix una forta pressió ambiental
que provoca el deterioramént paisatgístic del territori i la irrupció en els models de
vida locáis.

El turisme álternatiu, que respon a les noves preferéncies d'una part rellevant deis
turistes, pretén ser una forma menys agressiva de turisme. Generalment es
desénvolupa en entorns haturals i rurals poc alterats i ofereix una oferta
diversificada que gestiona la comunítat local. Un projecte de turisme álternatiu
podrá ser o no spténible en fundó de la forma com s'executi.

El turisme sostenible es basa en la planificació per tal de reduir els impactes
negatius sobre l'entorn ambiental, sociocultural r.económic de la zona.

3 Segons Nueno J.L. i Llano M.A., "Cañáis de distribució en les empreses industriáis
catalanes"
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La distribució que en.alguns sectors, com l'alimentari, presenta un alt grau
de concentració es transforma amb el que anomenem Gran Distribució,

, passant a.controlar tots els processos intermitios (com sostenír inventaris,
generar demanda, distribució física, estendre crédits ais clíents,...) aixf com
lá p'roducció i comercíalitzacíó de molts bens i servéis..

Estructura empresarial

El teixit empresarial cátala está format principalment per empreses petites i
mitjanes, sovint de carácter familiar." A aquesta xarxa dé PIME s'hi
afegeixen un conjunt d'empreses mes grans que teñen un pes rellevant en
determináis sectors.. . . .

Les empreses sense assalariats representen mes d'un 55% de les empreses
catalanes4. Peí que fa a les empreses amb assalariats, les petites empreses
de fins a 9 assalariats representen el 86%.del total mentre que les mes
grans només representen un 2%. La importancia de les empreses sense
assalariats en el teixit empresarial cátala amaga una realitat propia
d'aquests tipus d'empresa principalment familiar que és él treball invisible i
no comptabilitzat de familiars i parents que molts cops actúen com a forga
de treball flexible en fundó deis nivells de producció i/q de la rendibilitat
esperada i/o de les própies estratégies familiars d'adaptació al context
económic.

El sector de les petites i'mitjanes empreses acostuma a teñir problemes.de
financament, especialment a llarg termini, que condicionen de manera
importaht el seu funcionament i que dificulten la realització d'inversió en
.investigado i desenvolupament. "

Aquesta extensio empresarial catalana va acompanyada de lá presencia de
grans mültinaciónals d'origen cátala, la minoría, i, de les de capitals
transnacionals amb polítiques poc árrelades al territori a la recerca de la
reducció de costos, i caracteritzadés per processos de deslocalització,
monopolitzant molts cóps els recursos laboráis d'algunes poblacíons
catalanes." . " '

Distribució de les empreses per grandaha. Any 1998.

Total empreses
Sense assalariats
Amb assalariats
% d ' l a 2
% de 3 a 9
% de 10 a 49
% de 50 o mes

Catalunya
478.734
265.423
213.311

55
31
Í2
2

Font: Elstrets generáis de /'economía catafana en comencar ei segle XXI

Aqüestes dades no consideren les empreses del sector agrari.
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1.3. EL MERCAT DE TREBALL

Elevada osciMació de l'ocupació i atur alt

Entre les principáis característiques del mercat de. treball a Catalunya
destaquen, á l'igual que a la resta de l'Estat espanyol, les fortes oscíl-lacions
de ('ocupado -relacionades amb eís cicles de ¡'economía- i la persistencia
d'un atur alt si es compara amb els altres paísos europeus.

Alhora que la taxa d'atur es manté per sobre de la mitjana europea, la taxa
d'activitat continua sent relativament baixa encara que en els últims anys
ha augmentat a causa de la progressiva incorporació de la dona en el
mercat de treball.

Taxa d'activitat (1997-2001)
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El genere

La progressiva incorporado de la dona a la vida activa constitueix un deis
principáis canvis que s'han produít en els darrers anys en el mercat de
treball.
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Encara que la taxa d'activitat femenina continua sent inferior a la
masculina, el seu creixement al llarg deis 25 darrers anys és especialment
important. Aquest creixement s'explica per les importants transformacions
culturáis i socials que s'han produít en els últims anys.

El creixement de la poblado activa femenina s'ha tradu'ít en un considerable
augment de les dones ocupades: en menys de 15 anys. s'ha passat d'una
taxa d'ocupació femenina del 25% a una del 38%.

Malgrat tot, aquest creixement no ha estat suficient per absorbir
l'accelerada incorporado de la dona al mercat de treball i s'ha produít una
important femiriifczacio.de l'atur. Encara que les diferencies entre l'atur
femen.í i elmasculí s'han anat reduint cónsíderablement al llarg deis anys,
l'atur femení continua sent mes elevát que el masculí: el 2001 la taxa d'atur
masculí era del 6,6% i la femenina del 11,9%.

L'atur femení, a mes de ser mes elevat, també és mes sensible ais cicles
económics, és a dir, l'alternánga. entre les etapes de creado i destrucció de
llocs de trebáll és molt mes marcada.

Un altre factor qu.e cal remarcar és la forta relació existent entre el nivell
d'estudis i la taxa d'atur en el cas de les dpnes: la taxa d'atur de les dones
universitáries se sitúa molt per sota de la de la resta de nivells d'estudi,
mentre que entre els homes, aqüestes diferencies son molt menys
acusades. Aixó posa de manifest que la insercio de dones poc qualíficades
continua sent problemática.

Estructura ocupac/onal de la poblado, per sexe i edat, Catalunya 2000

Poblado activa
Ocupats
Per compte d'altri
Per compte propi
Desocupats
No actius .
Jubilats
Mestresses de
casa
Estudiante

Total

53
44
9
5

19 .
16

6

Sexe
Homés

65
54
11 •
5

23
-

• 6

Dones

42
36
7
5

14
31

. 6

18-24

50
4 4 •
6
8

-
, 2

41

Edat
25-44

79
66
13
7

1
12

1

45-64

57
46

' 11
4

17
22

.-

65+ !;

2
-
1 '
-

72
26

-
Font: Els catalans en l'enquesta europea de valors. Catalunya 2001

Així dones, malgrat que les distancies entre homes i dones en relació a la
seva situació en el mercat de treball es van apropant, les possibilitats
d'inserció laboral son encara desiguals i aquest fet afecta especialment a les
dones amb nivells d'estudis mes baixos.
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L'edat

L'evolució recent del mercat de. treball posa de manifest que les desigualtats
per grups d'edat segueixen sént réllevants. Els grups d'edat que se sitúen
en una posició clarament desfavorida en el mercat de treball son els joves i
els mes grans. '* .

Peí que fa ais joves, s'ha produít una important disminució en la taxa
d'activitat que respon a un endarreriment en la incorporado a l'activitat
assóciat en gran mesura a la prolongado deis estudis amb la conseqüent
sobrecárrega a les rendes familiars. Estrategia que també respon a la
dificultat de trobar una ocupado estable relacionada amb els estudis
realitzats, a la prolongado del període d'inserci'ó laboral; i al retárd de Íes
noves generacions en arribar a la madurésá ocupacional -per sobre deis 30
a 35 anys-.5

En el cas deis majors de 45 anys, la disminució de lá taxa d'activitat afecta
únicament a homes -ja que la participació de les dones d'aquesta edat en el
mercat de treball és molt inferior- ¡ respoh, en termes generáis, a situadons
d'inactivitat prematura degudés a jubilacions anticipades o a les dificultats
d'aquest col.lectiu per superar situacions d'atur. . . -

Per altra banda, els joves son un deis principáis col.léctius afectats per
1'atür. Tant en el cas de les dones com en el cas deis homes,, la taxa d'atur
juvenil supera amb. diferencia la de qualsevol altre grup d'edats. Cal
destacar que aquest atur varia molt d'acord amb els cicles económics.

Per contra, la situació entre els mes grans és ben diferent: la taxa d'atur és
molt mes baixa, pero també és molt mes estable, és a dir, aquest col.lectiu
troba grans dificultats per sortir de l'atur.

Cal remarcar que en aquests dos col.lectius, si al factor edat s'afegeix un
baíx nivell d'estüdis, les oportunitats d'inserció i manteniment de ('ocupado
disminueixen de manera rellevant.

La posició desfavorida deis joves i els mes grans en el mercat de treball té
importants conseqüéncies socials: entre els joves, implica l'allargáment de
la dependencia familiar i entre els mes grans, dificulta mantehir el seu estil
de vida i la seva autonomía.

Estructura dé l'ocupació

Els trets principáis de l'estructura ocupacional catalana son:

• La important falta de llocs de treball; en cohtradicció amb la manca de
treballadors per alguns llocs de treball en condicions socioeconómics
desfavorables ocupades pels treballadors immigrants.

• L'extremada fragilit'at deis nous llocs de treball que mostren una clara
' dependencia del cicle económic;

Segons Echeverría j . "La movilidad social en España"
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• L'existéncia d'una forta rotado entre ocupació i atur.

• La' deslocalització sobretot en el sector industrial per la pérdua
"d'avantatges competitives en els costos" per moltes industries que
traslladen les empreses fora de Catalunya.

Tipus d'ocupacions . ,

En primer lloc s'observa un retrocés de les ocupacions industriáis respecte a
les de servéis. Els principáis factors que causen aquesta evolucionen, d'una
banda, l'estalvi de má d'obra directament lligada ais prócessos productius i,
de l'altra, l'expansió deis servéis a les empreses i deis servéis personáis!
sociáls.

En segon lloc, s'observa una expansió sostihguda dé les ocupacions
relativament mes quaüficades degut en part a la móderhització del teixit
empresarial a i l'expansió de determinades branques de servéis de carácter
públic com l'ensenyament i la sanitat.

Alhora que es produeix aquesta expansió. dé les ocupacions mes
quaüficades, té lloc una expansió de les ocupacions menys qualifícades
especialment en els servéis. Aquesta evolució de les ocupacions está
conformant un procés de polarització social ja que l'áugment del pes relatiu
deis llócs de treball altament qualificats i escassameht qualificats es
produeix en detriment deis que réquereixen qualificacions mitjañes.

Cal remarcar que aquesta evolució és paraWelá a un im portan t creixement
del nivell d'éstudis de la població, així dones, entre les ocupacions menys
quaüficades es produeix. un increment de la má d'obra qualificada.

Tipus de contráete •

Encara que sembla que el creixement del pes deis cont'ractes temporals dins
el mercat de treball s'ha frenat en els darrers anys, la impo'rtant expansió
de la contractacio temporal que es va iniciar a mitjans deis anys vuitanta ha
convertit els contractes temporals en una impprtant forma de contractacio.
L'ány 2001 á Catalunya ni havía 301.808 contractes iñdefinits respecté de
1.892.222 contractes temporals.6

La problemática de la contractacio temporal va mes enllá de la manca
d'estabilitat laboral ja que es. constata la forta relació existent entre la
temporalitat i el treball poc qualificat, amb poques possibilitats de promoció,
i pitjors condicions salaríais i de jornada. Així dones, cal remarcar que hi ha
una forta correlació entre treball temporal i treball precari.

Aquesta correlació no fa mes que reforgar la dualització social entre el
segment superior del mercat de treball format per persones que teñen
ocupació estable, alta formado i élevades possibilitats d'asceris i el segment
inferior del mercat.

Segons ¡'Anuarí Estadístic de Catalunya 2002
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De nou, els coí.lectius mes afectat per la temporalitat en l'ámbit laboral son
les dones i els joves. , '

L'evólució cap a la temporalitat de la contractació laboral també ha estat
'potenciada per l'aparició en el món laboral cátala de les HTTs; empreses
privades de col.locado que han alliberat a I'INEM de. certes tasques i que
han ajudat a la precarització i pérdua de seguretat en el treball per part dé
sectors important del món laboral. . .

Estructura de l'atur: la durada

En termes generáis podem afirmar que els aturats tendeixen a polaritzar-se
en dos grans grups: els aturats de curta durada -que alternen situacions
d'ocupació i atur- i els aturats de (larga, i molt Marga durada.

En primer lloc cal destacar- relevada proporció d'aturats de llarga i molt
;llarga durada existent a Catalunya en refació a altres paísos europeus.

: Temps d'atur óels' desocupáis (%).

Menys de mig any
Entre mig any i un any

Un any
Entre' un i dos anys
Dos anys
Mes de dos anys

Catalunya 2000
39"
31
70
8
3
8
8

Espanya 1999
33" "~
16
49
13
8.
3
25

Font: Els catalans en l'enquesta europea de va/ors. Catalunya 2001

D'altra banda, cal remarcar que els col.lectiu mes afectats per aquest tipus
d'atur son el de dones i el deis aturats d'edat avanzada. -

En el cas de les dones, l'atur de llarga durada afecta de forma rellevant a
les mestresses de casa que volen incorporar-se al mercat de treball. Aquest
fet respon a diversos factors tais com el pes que per elles teñen les
responsábilitáts familiars, els baixos nivells d'estudi i certa estigmatizado
exístent per part de les empreses vers aquest col.lectiu. . •

En el cas deis aturats d'edat avangada, que generalment tenien una
antiguitat a Tempresa relativament elevada, l'atur de llarga durada
acostuma a respondre a la falta de reconeixement de la séva qualificació
professional i a les dificultats per afrontar la recerca de feina després d'un
llarg període.d'ocupáció estable. . . .

S'ha de destacar qué tot i ser la poblado desocupada un grupmol t
sígnificatiu de la poblado no té cap instancia, orgánisme o institució que
agrupi les seves demandes ni que tingui una incidencia 'política.7

7 També importants sectors del mercat laboral com els díscapacitats, els
temperáis,... teñen poca representado en les estrategies de defensa del treballador
deis síndicats.
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1.4. LA DISTRIBUCIO DE LA RIQUESA

Desiaualtat económica

Catalunya, com la resta de l'Estat espanyol, pertany a! grup de paísos
europeus que presenten un major nivéll de desigualtat i pobresa.8

Si bé és cert que la ímplantació d'un estat.de benestar durant els anys
setenta, i vúitanta ha fet disminuir de forma significativa els nivells de
desigualtat i de pobresa extrema, aquesta tendencia sembla que es ppt
invertir a partir de les reformes deis sistemes de proteccip social qué s'han.
iniciat en els ariys noranta.

Evolució del salan minim interprófessiónaf á Espanya

Any

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
20Ó1

Valor
nominal

351
373
395
410

. 425
440
455
467
477
486
496
506

Font:
*IPC

Variado
(%)

.7.1
6.5
5.7
4

3.5
. 3.5 '

3.5
2.6
Zí.
1.8
2
2

CCOO a partir de

Variado
IPC (%) *

6.7
5.9
5.9
4.6
4.7
4.7
3.5
2

1.8
2.2
2

3.9
; dades de CINE

mitiá (Deflactor del consurri

Evolució del poder de
compre

Variado
• . ( % )

: 0.4
0.5
-0.2

- -0.6
-1.2
-1.1

0
0.6

•0.3 '
-0.4

0
-1.8

: i MTAS
privat)

i del SMI
Acumulada

des de
'1979 (%)

-14.5
-14

-14.2
-14.7

. -15.7
-16.6
-16.6
-16.1
-15.9
-16.2
-16.2
-17.7

La distribució social de la renda a Catalunya es caracteritza per una notable
acumulado de renda en les llars mes riques. En el període 1990-1991, el
25% de les llars mes riques acumulen mes del 36% del total deis ingressos
familiars i gairebé el 45% del consum total de les líars; mehtre que el 25%
de les llars mes pobres noméS'controlen el 16% deis ingressos i gairebé el
12% de les despeses9.

/ La reducció de la desigualtat económica.depén del poder adquisitiu de les
famílies, é s a dir, de la renda familiar disponible que a la vegada está
integrada majoritáriament per les, retribucions procedents del treball. És,

8 L'any 1994 l'índex de Gini cátala era de 0,327, respecte del 0,280 alemany o el
0,176 de Finlandia, segons EUROSTAT, panel de los hogares de la Unió Europea,
1994.

9 Masats. M. "Desigualtat i pobresa". La societat catalana. Generalitat de Catalunya,
1998.
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dones, coneíxent l'evolució deis salarfs d'on podém extreure les tendéncies
generáis cap a l'augment o disminució de la desigualtat económica.

La pobresa

Un deis criteris' mes utilitzats per definir el llin'dar de la pobresa -llindar a
partir del qual una persona o una llar pateix una manca de recursos
económics- defineix els pobres com aquelles persones que teñen una renda
inferior al 50% de la mitjana de la renda de la poblado.

A Catalunya, en el període 1990-1991, un 14,8% de les Ilars es troben per
sota d'aqüest llindar. La majoria de les Ilars considerades pobres se sitúen
al voltant de la pobresa moderada i la pobresa extrema afecta a un 2,3%4.

Els processos de fons.que generen l'empobriment de les Ilars a Catalunya
están directarnent relacionáis amb: ' /

• La degradado del mercat de treball que expulsa a cert col.lectius i
produeix una significativa dispersió salarial; . '.

• La manca de cobertura o la feblesa de certes prestacions socials els
efectes de les quals es veuen ampliades peí canvi d'estructura
demográfica -envelliment de la poblado-;

• La situació del mercát de l'habítatge

•. Les transformacions de l'estrúctura familiar. .

Si analitzem la tipología de les Ilars considerades pobres observarem que la
pobresa está directament relacionada amb la condició del'cap de familia o
sustentador de la llar. Així, les Ilars que presenten un major risc de caure en
situácions de precaríetat económica son aquelles en qué el cap de familia:

Es una dona
Es gran
És vidu, separat o divorciat
Prové d'altres zones de l'Estat o de l'estranger
Té menor instrucció i qualifiqació professional
Té majórs dificultáis per accedir al mercat
situació d'atur p inactives)

de treball (persones en

Malgrat els can vis que s'estan produint en ('estructura familiar podem
indicar que la familia segueix representant un factor mitigador de situácions
individuáis precáries especialment en el cas deis joves -que, retarden
Temancipació-i deis mes grans. . "

En termes generáis podem afirmar, dones, que la pobresa tendéix d'una
banda a envellir-se i de l'altra a féminitzar-se.
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Capacitat d 'estalvi

Segons l'enquestá de pressupostos famíliars de l'Institut Nacional
d'Estadística, l'any 2001, un 48% de les llars catalanes consideraven que
tenien dificultáis económiques.

Llars amb dificultáis económiques

Molta
Mitjana
Poca
Total

1999
4,8
11,5
34,2
50,5

. 2000 .
5

10,6
32,7
48,3

2001
5,1
10,1.
33,3
48,2

Font: Án'uarí Estadístic dé Catalunya 2002

.D'altra. banda, gairebé un 46% de les llars afirmaven teñir capacitat
d'estalvi. ' "

Capacitat d'estalvi de les llars

% llars amb capacitat d'estalvi
1999 32,5
2000 . 45,1
2001 45,7

Font: INE (Anuah Estadístic de Catalunya 2002)

Dades que contrasten si analitrem éls volums agregats de renda, consum í
estalvi de les famíliés peí conjuñt de l'estat espanyol:

1995
1996
1997
.1998
1999
2000'
2001
2002**

Valors absoluts.

RFBD

304.287
320.987
336.573

. 354.525
373.439
395.483
418.746
444.708

Consum
privat

261.767
276.847
293.119
312.598
335.246
359.491
380.690
401.247

Estalvi
brut

44.113
45.886
45.143
43.439
40.556
39.645
42.239
43.337

Pes sobre la
RFBD*..

Consum
privat
86,0
86,2
87,1
88,2
89,8
90,9
90,9

Estalvi
brut
14,5

• 14,3
13,4
12,3
10,9
10,0
10,1

Taxes de

RFBD

9,8
5,5
4,9 .
5,3
5,3
5,9
5,9
6.2

variació

Consum
privat

7,0
5,8
5,9
6,6
7,2
7,2 .
5,9
5/4

Font: Caixa Catalunya á partir
Renda Familiar Bruta Disponible

de dades del Banc d'Espanya
**Prévisions de Caixa Catalunya "

1.5. EL MERCAT DE L'HABITATGE

Principáis tendéncies del pare d'habitataes

Important creixement del pare d'habitatges
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A partir de la segona meitat del segle XX, el pare d'habitatges de Catalunya
ha experimentat un fort creixement. Les principáis, causes d'aqúest
creixement son d'una banda el creixement demográfíc i els moviments
migratoris deis anys seíxanta i de l'altra l'increment de Testoc d'habitatges
de segona residencia a partir deis anys setanta que réspon al major nivell
de renda de ía poblado i que té lloc en les zones de major impuls turístic.

Entre els anys cinquanta i els anys vuitanta, els habitatges principáis es van
multiplicar per 2,41, amb un augment de mes d'un milió d'unitats.

Entre el seixanta i el vüitahta, tamicé es va produir un creixement de
290:000 (680%) habitatges de segona residencia.

Aquest creixement de l'estoc s'ha anat mantenint durant la década deis
noranta. -

• Increment deis habitatges vácants

Una aítra tendencia rellevant és 1'increment deis habitatges vacants -
habitatges disponibles per lloguer o compra-. Segons el cens d'habitatges
de 1991, él párc anomenat vacant representava un 11,6%.

• Predomíni de l'habitatge de propietat

Peí que fa a( régim de tinenga té lloc un canvi radical que es tradueix en un
espectacular increment de l'habitatge de propietat en detríment de
l'habitatge de lloguer que l'any 1950 representava el 74%.

En aquest procés juga un paper important el sector financer que entra en el
mercat de l'habitatge a partir de 1950. L'incrernent de les grans
cónstruccion'S' va fer necessari recorrer al financament extern ja que el
constructor no disposava del capital necessari per construir ¡"recuperar la
invérsió lentament a través deis lloguers com s'havia fet fins aleshóres. Cal
remarcar el paper preponderant que van desenvolupar les caixes d'estalvi
catalanes en el financament de l'habitatge durant els primers anys.

D'altra banda, la política de lloguers s'ha basat a Espanya,,des del 1920 fins
a l'aprovació de la Llei d'arrendaments urbans (LÁU) de 1994, en una
legislado clarament proteccionista del llogater que no era la mes adeqüada
per afavorir la promoció privada d'aquésta modalitat, que és la que
predominava a l'Estát espanyol.

Aquest procés ha portat a Catalunya a figurar en els darrers llocs de la Unió
Europea en proporció de pare d'habitatge de lloguer. A principis deis anys
noranta, l'habitatge principal -ocupada de manera permanent- de propietat
representava niés del 75% del total i es mantenía la tendencia creixent.

Antiquitat del pare d'habitatqes

El pare d'habitatges de Catalunya és de construcció relativament recent:
partint dé les dades del cens de 1991, es constata que mes d'un 40% deis
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habítatges teñen menys de vint anys i' aproximadament un 70% es van
construir després de 1960.

El percentatge d'habitatges mes antics incrementa de forma substanciaren
les zones rurals.

Malgrat aquesta existencia d'un pare jove, cal remarcar la inadequacíó de
molts deis habitatges mes antics que acostumen a ser ocupats per gent
gran i altres col.léctíus de baixós recursos. D'acord amb el cens de 1991, un
1,8% deis habitatges principáis no disposen d'aigua corrent i un 2,4% no
teñen electrícitat.

Aquests habitatges configuren un paisatge urbá políticament corréete pero
que amaga una realitat que es la del "barraquisme vertical".

En aquest mateix sentit, de les dades del cens d'edificis de 1990, es
constata que el 12% deis edificis d'habitatge familiar presenta deficiéncies,
des de les de carácter puntual fins a la ruina.

Cal remarcar.que a partir deis anys vuitanta' la política d'habitatge comenga
a donar importancia a la rehabilitació i al manteniment del pare existent.

L'accés a l'habitatoe • .

Els darrers vint-i-cinc anys s'han caraeteritzat per una disminució de la
capacitat de la poblado per accedir a un allotjament degut al creixent
distanciament entre la capacitat económica de les famíliés i el cost real deis
habitatges. L'habitatge s'ha convertit en la major cárrega peí conjunt de les
economies familiars.

Així-Kany 1999 l'habitatge suposava el 31,6% de la despesa total de les llars
catalanes enfront del 17,2 de la despesa en aliment i begudes.10

L'increment del cost real deis habitatges en els darrers anys no té tant á
veure amb l'increment deis costos de producció com amb la fo.rta demanda
existent que pressiona els preus a l'alca. Aquesta demanda vigorosa
s'explica en gran part peí creixemerit d'un mercat clarament especulatíu que
utilitza el sol i l'habitatge com a instruménts d'inversió alternatius davant |a
inseguretat i la menor rendibilitat d'altres inversions.

D'altra banda, el pare d'habitatges de lloguer existent á Catalunya és
insuficient i inadequat i constitueix un mercat árnb déficit d'oferta que
dificulta 1'accés com a resuítat deis alts preus vigents. Cal remarcar que la
seva expansió comportaría importants beneficis ja que afavoriria la mobilitat
laboral, ampliaría les opcions de consurn .d'habitatge i permetria l'accés
temporal a un habitatge a un segment de la població que no pot accedir-hi
a través de la compra. .

Entre les respóstes que el sector públie ha donat a aquesta problemática caí
destacar la promoció d'habitatges de protecció oficial, els ajuts per la

10 Segons dades de I7NE a r'Anuari Estadístic de Catalunya 2002"
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compra d'habitatges de segona má, els tipus d'interés subsidiáis í les
promocions de lloguer per a joves. Aqüestes, ajudes continúen sent moit
reduídes i darament insuficients i posen de manifest la manca d'una
resposta realment efectiva del sector públic.

• Els immígrants .

Els immigrants estrangers, encara que es trobin en una situado legalizada
al nostre país, teñen grans díficultats per áccedir al lloguer d'un habitatge.

Aquest fet es deu, en part, al désconeixerrient que teñen d'aquest mercat; a
les-dificultáis que teñen per complir alguns deis fequisits que es demanen.
per poder Hogar (contráete fix, avals,...); i també al recel deis propietaris a
llogar a immigránts estrangers.

Com a conseqüéncia d'aquéstes difícultats per accédir al lloguer, els
¡mmigrants tendeixen a agrupar-se i allotjar-se en infrahabitatges. Aquesta
situado provoca situacions de marginado i cónflictívitat.

• Els joves .

Els jóves, com ja s'ánalitzá en un altre apartat d'aquest estudi, son un deis
col.lectius mes afectat per la inestabilitat laboral. Com a conseqüéncia
d'aquesta situado, aquést col.lectiu també troba grans díficultats per
accedira l'habitatge.

Les entitats financeres, davant de la inestabilitat económica deis joves,
rarament els concedeix hipoteques ja que el r ísc es considera elévat.
D'altra banda, el mercat de,lloguer és insuficient: gáirebé no existeix el
promogut peí sector públic i el privat és excessiyament car.

Un deis efectes1 rellevants d'aquesta problemática és el retard en
l'emancipació que també té clares repercussions en la disminució de la
natalitat. .

Un altre efecte important és l'expulsió deis joves de les ciutats de
Catalunya, especialment de Barcelona i la seva conurbació on els preus de
l'habitatge son forga mes elevats.

• Ancians -

La problemática deis ancians acostuma a ser diferent a la de la resta de
col.lectius ja que malgrat teñir accés a l'habitatge, aquest sovint és
inadequat a les seves necessitats.

A mes deis importants .déficits d'equipament -aigua corrent, bany,
calefacció,...-que pateixen els habitatges d'un nombre rellevant d'ancians,
cal remarcar la problemática d'accéssibilitát a l'habitatge -segons el cens
d'edificis de 1990, mes de la méitat deis edificis residenciáis de 5 plantes o
mes no teñen ascensor-.
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En el.cas d'aquest conjunt de col.lectius mes desfavorits -joves, immigrants
ancians, famílies de baixos recursos,...- s'han impulsat un conjunt de
mesures comple'mentaries, sovint assistencials i de carácter puntual, tant
per part de radministracio autonómica com per. part del Tercer Sector que
malauradament no han servit per. frenar l'increment de situacions.de
precaríetat en l'hábitatgé d'aquests col.lectius particulárs..

Dins aquest rríarc cal - remarcar el paper jugat per les cooperatives
d'habitatge en facilitar l'accés a importants capes de la població que no
disposen de suficients mitjaris per accedir a un habitatge en el mercat Iliure.

L'accés a rhabitatoe, un dret constitucional

Article 47.

Tots els espanyols teñen dret a un habitatge digne i adequat Eis poders
públics promouran les condicions necessáríes i estab/iran les. normes
pertinents per tal de fér efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sol
d'acord amb ¡'interés general per tal d'impedir ¡'especulado (...).
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2. LA SÓCIETAT CIVIL CATALANA/EL TERCER SECTOR
I L'ECONOMIA SOCIAL

Malgrat que el concepte de Sócietat Civil (SC) és un terme pie d'ambigüitats
i polisémic, ens pot ajudar a. contextualitzar el fenomen .emergent de
('Economía Social. .

Seguint la conceptualització de Linz/Stepan (1996), una democracia
consolidada necessita l'existéncia i interacció de cinc grans ámbits: una
sócietat económica, formada per les institucions vinculades al mercat; una
sócietat civil; una sócietat política; un aparell estatal; i una estructura legal.

La SC representa la dimensió organitzativa formal i informal de lá sócietat.
És, per tant, quelcom mes que la densitat organitzativa; és rhés que un
recorhpte d'associacions; és la ciutadania compartida, la capacitat deis
ciutadahs per participar activament en el món -public per la plena consecucio
d'un ideal social que és canviant en cada context historie. Áixí dones, tant
¡mportant és la densitat organitzacional com la qualitat democrática i la
riquesa participativa i solidaria. I per tal que aquesta siguí-rica s'h'an de
teñir en compte els valors i ' les normes que'régeixen les.seves polítiques i
que determinen els seus objectius, així com les rélacions entre les entitats i
els seus membres i les rélacions entre elles i l'interés comú.

La sócietat civil catalana és encara feble en refació amb l'europea i es troba
al mateix nivell que la resta de l'Estat espanyól en contra del que
popularment es creu: la dinámica de l'associacionisme cátala com a tret
diferencial. . . .

Assóciacions per habitant 1998

Assóciacions Pobiació %
Catalunya
Resta Espanya
Total

31.698 6.147.610 0.52
166.460 34.352.181 0.48
198.158 40.499.791

Font: Elaborado propia a partir de dades
del Ministerio del Interior i Generalitat de Catalunya

Paradoxes de la sócietat civil catalana: 'i

• La creíxent mercantjlítzadó de íes entitats d'iniciativa social, malgrat la
forta dependencia del sector public. Probablement aquest procés s'ha
iniciat per la necessitat de cercar noves formes de finangament privat
ateses les congeladons pressupostáries del rñateix sector public.

• La manca de correspondencia.entre el creixent nombre d'assocíacions,
fúndacions i entitats cíviques de tota mena (sobretot les de tipus local o
regional), i unes taxes d'associacionisme estancades o decreixents. Cal
remarcar que s'ha passat del '30% de pertinenga á alguna associació
l'any 1994 al 22% a l'any 2000.
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Tot i la tendencia vers la concentrado organizativa, aquesta avanga a
vélocitáts diferents. Son les entítats empresarials les que duen.la iniciativa
contrastant amb la resta d'associacions cíviques, encara que per sota deis
nívells d'associacionismé de segon grau que podem trobar ais paísos
capdavanters d'Europa. Aquesta fragmentado pot ser interpretada com a
pluralisme saludable o com a entrebanc per consensuar acords i influir de
manera eficag en les pplítiques. publiques.

Socíetat Civil

Tercer Sector

r

Economía Social

2.1.ELSSINDICATS

Independentment de la importancia com a ¡nterlocutors polítics i com a
grups'de pressio, l'ámplia especialització i l'extensió operativa deis sindícate
els converteix en organismes importants per a la defensa i l'orgahització del
Tercer Sector i de les empreses i treballadórs de ('Economía Social -nova
gestió sindical de la diversitat-. .

Afiliado sindicai a Catalunya per sectors economics. 1994.
Només assalariats.

^ neta
Agricultura
Industria
Construccíó
Servéis
Total assalariats

. 2.70%
17.87%
8.55%
12.0¿%
13.59°/o

Font: La societat catalana, Generalitat de Catalunya, 1998

Toti i»la3 $éróiúdn d'aftliafes^ Ruopv deti 7.0%q deis^ treba.UaéQr?s>

vinculats a convenís col.lectius que es realitzen dins de Catalunya.

Els principáis sindicats catalans son CONC i UGT-i, per la seva importancia
dominant en el sector agrari, la Unió de Pagesos.
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2.2. LES ORGANITZACXONS EMPRESARXALS

L-'associacionisme empresarial cátala es caracteritzá per una gran densitat,
amb unes 300 associacions empresarials, com a conseqüéncia de la tradició
associativa empresarial catalana i de la propia estructura económica.

Aquesta densitat comporta la convivencia entre les associacions amb
tradició histórica i les de nova creado, nascüdes de la má de la integracíó
al mercat únic europeu. També hi ha diferencies entre (es organitzacions de
caire multisectórial responsables de la representado institucional deis
interessos empresarials i (es sectoríals mes especialidades en aspectes
cóncrets de l'activitat económica.

Tant peí que fa a la lógica de ('afiliado com pei que fa a la lógica de la
influencia ¿'apunta una tendencia cap al pluralisme, es a dir, diferents
models de representació deis interessos amfcí diferents vies d'accés a les
instándes de decisió;

Les principáis organitzacioris empresarials a Catalunya son:

• Foment del Trebail Nacional (FTN): agrupa grans empreses i . és
cofundadora de la CEOE.

• Petita i Mitjana Empresa de.Catalunya (PIMEC-SEFES): fundada el 1978
per representar els interessos de les petites i mitjanes enipreses amb

. séu a Catalunya. És una organització mu.'tisectoriaf amb predominí del
sector servéis que agrupa 66 associacions de base. Agrupa la majoria
d'agrupacions empresarials catalanes (per ámbít territorial i sectorial -
comerc, construcció, transports, arts, etc.-. :

2.3-INTRODUCCIO CONCEPTUAL: EL TERCER SECTOR I
L'ECONOMIA SOCIAL

2.3.1. El Tercer Sector

Sota aquest concepte es reuneixen un conjunt d'organitzacions amb
l'objectiu d'identificar-se entre elles \j sobretot, per diferenciar-se de la
resta d'orgánitzacipns que formen part del. sector privat convencional -
segon sector- i del sector públic -primer sector-. :

Les organitzacions del Tercer Sector (TS) obeeixen a la iniciativa privada si
bé la seva rao de ser és la de contribuir a l'interés general de la societat.
Així, posen l'émfasi en el benefici públic, ás a dir, de la seva activitat se'n
beneficien terceres persones i/o la comunitat i/o un col.lectiu de ciutadans.

Les seves organitzacions no ñecessáriarnent han de realitzar una actiyitat
económica i en cas de realítzaHá és sense afany de lucre. En conjunt es
caracteritzen per ser organitzacions fortament heterogénies i per estar
arrelades al territori.

Aquest és un deis sectors principáis en la creació de nous Ilocs de trebail i a
la vegada funciona com a espai de transició>en la incorporado a la primera
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feína. Aquest treball remunerat es combina a la vegada amb una
significativa proporció de treball voluntari.

La seva voluntat pública i no lucrativa els'dóna una visió difererit deis
models formáis que éls permet considerar l'orgariització com un lloc
d'a preñen tatge qué ajuda a la cohesió grupal i social, fet, pero, que les pót
convertir en objectes d'ús partidista.

Algunsdéficits importants del Tercer Sector son:

• La dependencia fínáncera deis diners públics.
• La desigual capacitat d'organització, segons la capacitat económica i

cultural.
• Les restriccions i limitacions de la normativa jurídica.

Com a reptes pendents cal remarcar: ,

• La definido de la ídentitat del propi sector.
• L'acció comunicativa.

Propostes estratégiques de futur:

• La transparencia.
• La formado deis professionals.
• Els processos d'autocrítica. . •
• La creado d'entitáts de segon grau.
• La disminució del pes del finangament públic.
• Él manteniment de ¡'interés general com a objectíu de les organitzácions.

2.3.2. L'Economia Social11

Les organitzácions que formen part de l'Economia Social es traben en to'ts
éls ámbíts de ('economía. Les cooperatives ágráries actúen en el sector
primari; les cooperatives de crédit en el sector de la intermediado
fínancéra; les cooperatives de treball i . societats laboráis actúen,
principalment, en els sectors de la industria i els servéis; les mútues en
l'ámbit de les assegurances i de la sanitat; ... Es a dir, el criteri de
pertinenga al sector de I'Economía Social no és sois l'activítat económica,
sino també l'estructura política de Tentitat: democrática i sense afany dé
lucre és, dones, una condicíó necessária pero no suficient.

Segons la definido acordada al Seminan del 28 de febrer de 2001 entre
presidents i representante de l'Economia Social (ES), una orgahitzadó ha de
complir totafment o parcialment algunes de les següents garanties per ser
considerada component de I'ES:

Aspectes económics:

• Activitat económica continua de béns o venda de servéis.

Dades agregades a l'Annex 1
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• Alt nivell d'autoñomia de la gestió..
• Nivell de risc significatiu.
• Un míním de feina pagada.
• Una oríentáció al mercat.

Aspectes socials:

• Un objectiu explícít de benefici a la comunitat.
• Una iniciativa procedent d'un grup de ciutadans.
• El poder no está basat en la propietat del capital.
• La naturalesa de la participado, qué implica les persones afectades per

l'activitat.
• Una distribució limitada deis béneficis.

Tot i els contorné imprecisos i la dificultat de l'análisi económica, podem
aproximar-nos de manera general a les empreses de TES, que presenten les
següénts característiqués:

• Una forta polaritat del pes éconqmic de les organitzacions: un grup
reduít d'entitats molt significativés al costat de nombrases
organitzacions de mida i volum petit,- principalment de nova creació.

• L'éstreta relació entre productors i consumidors condueíx a una
construcció conjunta de l'oferta i la demanda.

• El capital intel-lectual deis tréballadors és cónsiderat com el principal
áctiu de l'empresa. .

• L'estructura formal de les empreses de I'ES els proporciona avantatges
competitius així com la capacitat de reduir els costos de produccio.

Com a principáis interrogants de futur les empreses de I'ES teñen: la
fragilitat del model, la forta dependencia del financament públic i la facilitat
en transformar-se en empreses lucratives normáis.

Les empreses de I'ES pateixen en major grau que qualsevol altra empresa
eís factors que limiten el seu creixement:

• L'elevat cost del crédit.
• Les restriccipns d'accés al crédit.
• La morositat.
• El tractament fiscal perjudicial.
• La burocracia administrativa. . .

2.4. L'ECONOMIA SOCIAL A CATALUNYA: GRANS NÚMEROS

L'Economia Social representa l'any 2000 entre el 5% i el 7% del PIB brut
cátala i entre el 6,7% i el 8,4% del valor afegit brut del sector cátala de
servéis. .
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El valor afegit que aporten les entitats sense ánim de lucre -associacions i
fundacions- representa el 45%, les cooperad ves de treball associat i
societats laboráis aporten el 50% i la resta el 5%.

Valor afegit segons ¡'estructura jurídica

Q Associacions i
fundacions

£] Cooperatives de
treball associat i
Societats
laboráis

DAltres
cooperatives

Font: Uibre blanc de ¡'Economía Social a Catalunya.

Quantitativament el nombre d'organitzacioris, ségons la seva estructura
jurídica es distribueix de la manera següent:

Entitats jurídiques, Any's 1997-2001.

Associacions.
Cooperatives
Fundacions
Federacions
Mutualitats
Gonsells i coHegis prof.
Total

1997
29724
9481
1098
374
149
149

40975

1998
31296
9997
1194
417
151
143

43198

1999
33412
10333-
1306
450
153
143

45797

2000
35342
10552
1489
477
154
139

48153

2001
37269
10790
1607
504
155
144

50469

% 2001
73.84
21.37
3.18
1.00
0.30
0.28
100

Font: Anuarí Estádístic de Catalunya 2002

L'ES a Catalunya va generar entre el 10% i el 12% de. l'ocupació catalana
l'any 2000 sent les associacions les entitats mes dinámiques com no
demostra el fet que son responsables de la creació del 60% de l'ocupacio de
I'ES. .

Les empreses de TES se. sitúen majoritáriament el sector económic deis
servéis i representen entre el 16% i el 19% de la població ocupada en
aquest sector de l'ecqnomia catalana. El sector tercian es caracteriza per
l'alt grau de feminització, fet que es manté a TES com mostra él quadre
següent.

.i

Distribució de personal per sexe i generé (%)

Dones
Homes

Assalariats Volüntaris
71
29

761

24
Font: Uibre blanc dé rEcoñomia Social a Catalunya.
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Si tenim en compte la importancia relativa segons el volunri pressupostari
podem apreciar la póíaritat entre les fundacions i les associacions.

Organitzacions segons volum pressupostari. Ahy 2001
(en mifers d'euros)

Ménys de
12

32%

39% son
associa-

cions

Entre
12 i 60

14%

15% .
son

associa-
cions

Entre
60 i
120
7%

Entre
120 i
300
8%

55%
24%

Entre
300 i
600
7%

Entre
600 i
1.500
5% .

son Fundacions
son Associacions

Mes de
1.500

5%

No
consta

22%

Forit:: Uibre blanc de ¡'Economía Social a Catalunya.

Peí que fa a la procedencia deis fons qrganitzatius, es distribueixen de la
forma següent:

• Quotes: 25%
• Donácions privadas: 15%
• Quotes d'usuaris i pagame'nts de servéis: 10%.
• Aproxtmadartient eí 75% de les organitzacions no cobren res o sois alió

imprescindible pels servéis que proporcionen.
• Subvencions: 35%
• Altres:-15% .

2.5. PRINCIPALS ENTITATS DE L'ECONOMIA SOCIAL

2.5 .1 . Les mútues

Les mútues descansen sobre dos pilars fonamentals: l'estalvi col.lectiu i la
cooperació i solidaritat deis integrants de la mutualitat.

Segons la Federado de mutualitats de Catalunya hi ha 135 mútues i
mutuálitats de prévisió social que donen una cobertura asseguradora a un
mjíió persones.

Mutualitats de prévisió social12

El mutualisme de prévisió social és una forma de prévisió social que neix
d'üná col.lectivitat que s'organitza per fer front ais riscos socials a partir del
principi de solidaritat que es manifesta miíjangant Taportació d'una
contribució periódica. •

12 Hem de teñir en compte les modlficácions que puguin donar-se com a
conseqüénciá de Taprovació de la nova lleí que actualment, com a projecte de Hei,
es trobá en tramitado parlamentaria. ,
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És caracteritzen per ana important abséncia d'afany de lucre i els seus
membres teñen els mateixps drets de participado independentmeht de les
aportacíons que fácin ¡ assumeixen aihora la condició d'assegurador í
d'assegurat. .

Les mutualitats de previsió social están tenínt un procés de concentració a
la recerca d'economiesd'escala i de liberalització deis preus i deis graus de
cobertura. La professionalització de.lá seva gestió les fa mes competitives
aihora que les apropa a les empreses lueratives tot cercant una clientela
beríestant en detriment del principí de solida ritat. Tot i així son les mutues
mes properes ais principis de TEconomia Social i una forma jurídica amb
gran tradjció histórica á Catalunya.

Mutues d'accidents deltreball-i malalties professíonals

Aqüestes mutues son entitats privades de naturalesa associativa integrades
per empresaris que sense ánim de lucre i mancomunadamerit col.laboren
amb. la -Seguretat -Social en la gestió, especialment, de les prestacions
deriyades d'una contingencia professional.

El patrimoni d'aquestes mutues está constituít pels ingressos procedents de
les qúotés de la Seguretat Social que obténen com a conseqüéncia de les
gestions realitzades. . ,

A Catalunya.operen un total de 20 mutues que protegeixen 1.845.368 de
treballadors, el 83% de tots els afiliats a la Seguretat Social, oferint-los els
servéis de 160 centres d'ateneió ambulatoria i 6 centres hospitalaris, una
oferta que está concentrada majoritáriament a la provincia de Barcelona.

2.5.2. Les cooperatives13

D'acord amb el Decret legislatiú 1/1992, de 10 de febrer, peí qual s'aprova
el text refós de la Lléi de cooperatives de Catalunya, les cooperatives son
societats que, amb plena autonomía i sota efs principis de ¡iiure adhesió i de
baixa voluntaria, amb capital variable i estructura de gestió democrática,
associen persones naturals o jurídiques que teñen interessos o necessitats
sócioeconómiques comunes, que es proposen miliorar la situado económica,
i social deis seus compoñents i de l'entorn comunitarí on es mouen,
desenvolupant una activitat empresarial de base col. lectiva, en la qual el
serve! mutu i i'apqrtació pecuniaria de tots els membres permet de complir
una funció que tendeixi a miliorar les relacions humanes i a posar els
interessos col.fectius per damunt de tota idea de benefíci particular.

.13 Hem de teñir en compte les modificacions segons la nova Uei de cooperatives
18/2002 entre les quals destaquen: la reducció a tres merribres, com a mínírh, per
constituir una cooperativa cié primer grau i de dos membres per les de segon grau;
la figura del soci col.laborador fíns i tot en les seccions de crédit; la posssibilitat de
ponderar el vot; ('eliminado deis límits per soci al capital social per a potenciar la
inversió; la regulado mínima estatutaria perqué una cooperativa pugui ésse'r
considerada entitat sense anim de lucre; etc.
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Les motivadons que poden portar a un grup de persones a crear una
cooperativa son diverses:

• Mantenir el lloc de tréball en situacions que fan perillar la continuítat de
l'emprésa on treballen.

• Cercar una manera mes avantatjósa d'assolir determináis ihteressos
economics en el cas.de petits empresaris i consumidora.

• Per volunta!; i iniciativa de trebálladors implicats en él model
organitzatiu.

Coóperatives existente segoris tipas: Gener 2003

Treball Associat
Agrá ríes
Consum. i usuarís
Habitatges
Ensenyament
Servéis
Mixtes
Assegu ranees
Sanitáries
Crédit
Marítimes, Fluv. I Lac.
2n grau
Total

Barcelona
6877"
146
152
273
197
306
32
1
1
1
3

2 8 .
8.017

Girona
~ 532

66
20
15
4
37
2
0
0
0
0

1 2
678.

Lleida .
643
258
30
33
14
28
0
"0
0
.1
0
7

1.014

Tarragona
~926[

184
37
15
.11
18
5

. .0
0
0 ,
1 ,

12
1.209

Total
8978
654
239
336
226
389
39
1

. " 1
2
4

49
10.918

Font: Departament de Treball, Industria, Corriere i Turisme.

D'acord.amb el tipus de servei que realitzen o peí seu objecte social les
podem classificar de la següént forma:

2.5.2.1 Coóperatives agráries

Els agricultors i ramaders s'agrupen voluntáriament en coóperatives per tal
de gestionar en comú el seu input de producció, la maquinaria, la
transformado del producte i la valorado de la seva producció, tot plegat
amb l'objectiu d'optimitzar la renda.

Les coóperatives agráries s'organitzen internament en diverses seccions
d'acord amb les funcions básíques que realitzen:

• Secció de vendes
Les coóperatives actúen com a central de vendes. Els socis agrupen la
prodúcció per tal de gaudir d'uha májor capacítat de negociado enfront
deis majoristes o intermediaris.

• Secció de compres
Les coóperatives actúen també com a central de compres. Els sócis
compren conjuntament determinats inputs per tal d'aconseguir preus
mes avantatjosos.
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• Secdó de crédit
Aquesta secció es dedica a agregarTestalvi individual deis socis amb
vista a obtenir el finángament necessari per assumir inversions que
individualment serien inassolibles. També facilita el capital de maniobra
per al funcionamerít de la cooperativa.

• Secció de conreu
Aquesta secció es dedica a realitzar tasques de conreu en finques
abandonades.

Segons dades de la Federado de cooperatives agraries de Catalunya (1997)
la mitjana de socis és de 166 productors amb una aportado de 2,57 milions
de pessetes anuals (15,45 mjfers d'euros).

Cal fer esment a la substitució del príncipi d'un soci un vot peí vot ponderat.

En relació a la concentrado existent cal indicar que el 5,2% de les
cooperativas genera el 62% de la facturado total de les cooperatives
agraries catalanes.

El perfil de cooperativa que predomina, en termes de facturado; és la que
mou un volum de negoci d'entre 50 i 100 milions de pessetes (0,3-0,6
miíions d'euros), que representa el 40% de les cooperatives i el 18% de la
facturado el 1997.

Un objectiu pendent de les cooperatives agraries és la formado
d'organitzacions de segon grau.

Cooperatives agrá ríes existente a. Catalunya, 31.03.01

Demarcado Cooperatives agraries . %
Barcelona ' 150 22.87
Girona , 6 4 9.76
Lleida . 256 39.01 •
Tarragona 186 28.36-
Total 656 100.00
Font: Uibré bianc de /'Economía Social a Catalunya.

Estats financers de les cooperatives agráries

Davánt de la forta competencia dins del sector priman, el món agrari
respon amb l'agrupació organitzativa, la continua dependencia- deis
ingressos aliens a l'explotació (pluriactivitat) i la dependencia de íes
subvencions (que representen al voltant del 20% de la renda agraria) .

Les cooperatives agráries mostren una trajectoria de consolídacíó i augment
d'eficiéncia, així com, una estrategia eficac, de desenvolupament. Les
74.431 explotacions catalanes que formen part del coóperativisme agrari
representen el 95.6% del cens agrari de 1999.
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Observem que augmenta el pes deis recursos propis i del finangament
estable, tot ¡ així el pes del finangamént bancari a curt termini, malgrat que
báixa en termes relatius, és elevát.

Fonts de financament

Finangament deis socis i adherits (capital social):

• Aportacions obligatóries. •
• Aportacions voluntarles incorporades al capital social. .
• Quotes d'ingrés o periodiques (irrepartibles).

Finangamént alié:

• . Tipie:
Préstecs i crédits d'entitats (FEGA, ICCÁ, Caixes i Bañes, Caixes Rurals i

. SSCC). . . - . . - • .
• Atípic. , . .
• Subvericions:

Autofinangament:

Fons de Reserva Obligatori.
Reserves Voluntarles i Estatutaris.
Fons d'Ámortitzáció.
Fons d'Educació i Promoció Cooperativa.
Reserva de valorització;
Fons temporalment no repartits. .

,< Fons de retorns regulat per Assemblea General.
-Altres fonts dé provisió.

2.5.2.2 Cooperatíves de consum

Les cóoperátives de consum neixen com a ¡niciatives de ciutadans que
decideixen associar-se per resoldre col-lectivament i'adquisició dé
determináis béns o servéis. Des de la cooperativa, els socis gestionen el seu
própi consum.

Aqüestes cooperatives generalment funcionen mitjangant la. compra al
major per tal que el soci pugui adquirir els béns desitjats en millors
condicions de qualitat i/p preu.

A Catalunya, tres cooperatives -Consum, Abacus i Scias- facturen él 87%
del total i teñen el 93% de treballadors, el 90% de socis i el 57% deis punts
de venda.

Les cooperatives de consum. gaudeixen d'una situació financera sólida. El
seu endeutament a curt termini és petit i a través d'un fort autofinangament
han anat adquirint un-elevat patrimoni. .
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2.5.2.3 Cooperatives de servéis i de transportistes

Les cooperatives de servéis i de transportistes es conceben com un
instrument que permet coordinar el treball en xarxa entre una serie
d'empreses dins d'un mateix sector d'actjvitat per qué l'output resultant del
conjunt sigui superior a la suma deis resultats individuáis.

El principal sector en el que trobem aquest tipus de cooperatives és eh la
distribució comercial. '

Aqüestes cooperatives sovint representen la clau per la supervivencia del
petit negoci que per si sol no tindria capacitat per assumir les

1 transformacions que s'estan produint en la distribució.

S'observa un descens de la carrega fináncera de les cooperatives de servéis
com a conseqüencia del descens deis costos financers i de la bona situado
d'autofinangarríent que gaudeixen.

Peí que fa a l'endeutament bancari cal remarcar el creixement deis crédits a
llarg termini que representen una forma de finangament estable.

2.5.2.4 Societats cooperatives catalanes d'habitatge

L'objecte de les cooperatives d'habitatge és procurar habitatges, servéis o
edificacions complementáries a llurs socis; organitzar-ne l'ús peí que fa ais
elements comuns i regular-ne rádmínistració, la conservado i la millora.

Durant la década de 1986-1996 ('oferta de les cooperatives d'habitatge
suposá el 2% del total i el 15% de l'habítátge protegit -qué representa un
2% del total segons les ultimes dadés donades per la Generalitat per I'any
2002) -en el que sovint s'especialitzen-.

El seu finangament hipotecan mitjá anual se sitúa a l'entorn deis Í6.000
milions de pessetes (96,2 milions d'euros).

2.5.2.5 Cooperatives d'ensenyament

Les cooperatives d'ensenyament poden ser de consum -quan éls socis son
els demandants del servei educatiu-, de treball associat -quan els socis son
els ofertors d'aquest servei-o mixtes, • .

L'escola cooperativa s'entén com un instrument socialitzador integral
d'alumnes, pares i mestres. ,

Peí que fa a l'estat financer d'aquestes cooperatives cal indicar que
l'endeutament a llarg termini disminueix en valor absolut a un ritme inferior
al de l'augment deis recursos propis, amb la qual cosa el finangament
estable obtingut per la suma d'ambdós conceptes augmenta respecté al
passiu total; reduint així el risc de tensions financeres. També hi ha un
descens en els deutes a curt termini amb les entitats creditícies.

40



2.5.5.6 Cooperatives de treball associat

Les cooperatives de treball associat están formades per un conjunt, de
persones que, mitjangant llur treball, es proposen- exercir alguna activítat
económica o professional per a tercers. El principal objectiu d'aqüestes
cooperatives és la creado i manteníment del lloc de treball deis seus
membres.

Cal teñir en compte que el nexe d'unió és el valor del treball, la qual cosa
les diferencia de les empreses lucratives en les quals la característica
definitória del sistema és el valor del capital.

Aqüestes empreses representen una realitat molt característica de la
situació ocupacional de l'Estat espanyol, que és él país de la Unió Europea
amb mes empreses gestionades pels mateixos treballadors com a expressió
d'autoocupació. Aquest fenomen es produeix majoritáriament en el sector
servéis que és especialment intensiu en treball i sovint va associat a la
cóncessió d'ajudes institucíonals.

L'iricrement del nivell d'activitat d'aquestes cooperatives, rñesurat peí volum
de vendes, com també el nombre d'ocupats, excedeixen clarameht el del
conjunt de l'economia. Alhora, les retribucions salaríais que ofereixen
creixen mes que la mitjana de sous del país.

Peí que fa al seu estat de finangament, les cooperatíves de treball associat
gestionen el seu creixement empresarial amb una escassa dependencia del
finangament extern. La seva cárrega fínancera es manté en nivells baixos i
suportables: l'ehdeutament bancari está per sota del 10% del passiu total i
del 20%, deis recursos propis. Pero també heni de considerar aquellés
cooperatives provinents d'empresés fállides amb dificultáis importáríts de
finangament com a conseqüéncia deis deutes acumulats.

Fonts de finangament: . .

• Capital social: participacions.
• Recursos propis.
• Aportacions deis socis col-laboradors.
• Títols participatius.
• Ajuts ínstitucionals.
• Obligacions. .

2.5.2.7 Cooperatives de crédit

(vegeu Aproximado al mercat financer) .

2.5.3. Les societats laboráis

Malgrat que les societats laboráis consisteixen en societats mercantils de
capital qué teñen com a objectiu teóric la realització d'una activitat
económica lucrativa, la seva fmalitat última és el manteniment deis llocs de
treball.
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Societats anónimes laboráis existente per sector d'activitat económica.
Gener2003

Barcelona
Girón a
Ueida
Tarragona
Catalunya

Agricultura
3
1
1
0
5 •

Industria
592
27
11
74

704

Construcció
78
4
4
13
99

Servéis
348
34
11
36

429

Total
1.021

66
27
123

1.237
Font: Departament de Treball, Industria, Corriere i Turisme

En aqüestes societats, la majória del capital social ha de ser propietat deis
treballadors amb contractes indefinits i cap soci no pot teñir accions o
participacions que representin mes d'un terg del capital social, amb
l'excépció d'entitats publiques que poden arribar fins el 49%.

Principáis diferencies jurídiques amb les cooperatives de treball associat:

• La cooperativa de treball és una socíetat on el capital només ha éstat
aportat peís mateixos socis treballadors i a mes aquest capital és
variable com a conseqüéncia del. principi de líiúre adhesió ¡ baíxa
voluntaria. - . ' , . • •

• A les cooperatives de treball cada socí té un vot, amb independencia de
la participació del capital social; en canvi, a les societats laboráis el vot
va unit a l'acció. . . .

• A les cooperatives de treball les aportacions de capital social poden ser
rétribuTdes amb un interés fix i limitat; no en fundó deis beneficis
obtinguts com a les societats laboráis.

• ' A les societats laboráis no existeixen el Fons de Reserva Obligatpri i el
Fons d'Educado i Promoció.

Peí que fa a l'estat de finangament de les societats.laboráis, cal indicar qué
la cárrega fínancera se sitúa en xífres reduídes. El finangament a liarg
termini, afegit ais recursos propis, ofereix una proporció dé recursos
estables que en els dos últims exercicis és superior al 60% del pássiu tota!.
En conjunt, presenten una situació financera sanejada, son rendibles, creen
llocs dé treball i compten amb un actiu que está ben correlacionat amb
('estructura financera. .

Tot i així, en alguns casos presenten problemes crónics de finangament com
a conseqüéncia d'un espiral capitalítzació-préstecs. De vegades degut a la
seva historia propia son orgahitzacions que arrpsseguen deutes i problemes
de l'empresa d'on provenen o bé neixen deTagrupacio de persones que no
teñen gaire capacitat económica. Aquest origen conforma sistemes de
capitalització febles i sense garanties fiables pels bañes a partir deis quals
no poden accedir a crédits fruít deis problemes procedents.de la manca
d'una gestíó professionalitzada, del diferencial entre productes propis i
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aliens, i de la unió d'un grup de treballadors de forma contingent mes que
voluntaria.

Fonts de fináncament: .

• Capital fix.
• Recursos propis.
• Ajuts institucionals.
• Obligacioris.

2.5.4. Les fundacions14

Les fundacions son organitzacipns de carácter privat amb una finalitat
d'interés general. Des del punt de jurídic son associacions patrimonials que
es relacionen a una voluntat fundacional que ha de ser lícita ¡ d'utilitiat
pública. La personalitat jurídica s'adquireíx a partir del patrimoni que resta
legalment separat deí patrimoni del fundador.

No es tracta d'uria organització propiament democrática ja que compta amb
un sol órgan, denorninat patronat, que té concentrares totes les funcions
adrninistratives, de representado i de govern.

Particularitats del cas cátala;

• La majoria son fundacions opératives ja que destinen la major part del
seu pressupost a finangar actívitats própies.

• Presenten un alt grau de concentració: les deu fundacions catalanes mes
grans representen el 40% del total deis recursos pressupostats per l'añy
2000. . . '

Peí que fa al finangament cal remarcar la séva forta dependencia del
fináhgament públic. L'any 1996, el 53% deis recursos de les fundacions
catalanes eren recursos aliens i d'aquests, un 24% procedien del sector
públic.

>
Percentatges d'autofínangament de /es fundacions catalanes

1993.
3Í.Ó
86.7
56.8

43.7

Beneficoassistencials
Culturáis
Ddcents
Científíciues
Total

48.4
92.8
73.8
58,9-
62.3

Font: Departament de Justicia. La Sodetat Catalana.

14 Segon la Llei de Fundacions aprovada el 18 d'abril 2001 peí Parlament dé
Catalunya amb les principáis modificacions respecte la , llei anterior: . no
obíigatorietat de presentar el pressupost de l'any en curs, poder constituir fons
especiáis, obíigatorietat de les fundacions grans a sotmetre's a una auditoria de
comptes, la possibilitat de remunerar ais" patrons i avantatges fiscais en les
competéncies tífibutáries autonómiques independents de les estatals.
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Fundacíons d'empresa

Moltes empreses amb séü a Catalunya han constituít fundacions dotades
amb recursos propis per realitzár actuacions d'interés general.

Aqüestes fundacions son entitats privades sense finalitat de lucre amb
voluntat i capital fundacionals i/o aportacions ahuals.

Les fundacions d'emprésa son sovint qualificades de fundacions
instrumentáis ja que existeix l'opinió que els seus objéctius últims no sóri
tant l'interés comú cpm el benefici per a l'empresa.

D'altra banda, cal indicar que existeixert incentius fiscals per estimular la
participado de les empreses en activitats d'interés general i que el patrocini
i el mecenatge empresarial son dues formes a través de les quals les
empreses aporten recursos económícs, en.especies, de treball,... a entitats i
causes culturáis, socials, esportives, i sanitáries que constitueixen una part
del finangament del Tercer Sector. Per solucionar les contradíccions entre
benefici comú i benefici personal les podem classificar segons les seves
actuacions en un continuum que va del mecenatge, fins al sponsoríng
passant peí patrocini. .

L'obra social de les caixes

La normativa que regeix les caixes d'estálvi estableix la obligatorietat de
destinar una part deis excedents -entre, el 20 i el 30%- a la realitzácjó
d'obra social i cultural, en activitats própíes o en col-laboració amb altres
entitats. Aquesta obligatórietat dé l'obra social les converteix en els máxims
patrocinadors del país. " ' • .

La majoria de les caixes d'estalvi -totes les que teñen séu social a
Catalunya -han optat per la creació de fundacions que s'ocupin de dur a
terme la seva obra social i/o cultural.

L'obra social conjunta de les deu caixes catalanes durant l'ány 2000 s'eléva
a 215,4 milions d'euros. Cal teñir present que algunes caixes catalanes
tenén certa presencia a" la resta de I'Estat, ón desenvolupen una part
d'aquesta obra social. Igualment, altres caixes de la resta de I'Estat amb
representado a Catalunya efectúen actuacions de la.seva obra social á casa
nostra.

Per árees es destina un 52% a cultura i temps lliuré, un 30% a assisténcia
social i sanitaria, un 13% a docencia i un 5% a patrimoni historie i natural.

Cal remarcar la importancia relativa de La Caixa qué concentra el 70% de
l'obra social, seguida per Caixa de Catalunya que en concentra un 14%.

2.5.5. Les associacions

La' lógica que considera queja unificado d'esforgos comporta mes solidesa
en refació amb lá finalitat que ,es pretén aconseguir és l'element clau sobre
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el qual es basen les associacions i I'únic punt de contacte entré l'univers
plural i heterogeni deTassociacionisme cátala.

La definido legal ségons la Llei 7/1997 diu: A les associacions, tres o mes
persones s'uneixen de forma voluntaria, Mure i solidaria per ¿conseguir,
sense ánim de lucre, una finalitat comuna d'interés general ó particular, i a
tal fí es comprometen a posar en comú e/s seus coneixements, activitats o
recursos económics amb carácter temporal o indefínit.

Nombre Associacions registrades per activitat Catalunya. 31.12.00

.\

1.991
18.127
4.973
5.211
2.557
2.307
653

35.819

5.56
50.61
13.88
14.55
7.14
6.44
1.82
ioo

Associacions Núm %
Assisténcia social
Cultura
Ensenyament, formado i investigació
Foment i defensa deis drets civils, sociáls ¡ de la persona
Interessos de sectors económics, geográfics o professionals
Ordenació de l'espai, ecología i habitatge
Salut
total

Font: Registre d'AssociaciÓns. Llibre blanc de /'Economía Social a Catalunya.

Les dades a febrer del 2003, segons la Generalitat, és de 38.257
associacions registrades a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Com s'óbserva en el quadre anterior l'ámbit d'actuáció de l'associacionisme
és molt ampli i engloba Heure, cultura, comunicado, educació, esport,
societat activa (com les associacions de veíns), suport social, cooperado
internacional, medí anibient, Economía Social i salut.

Davant la fragmentado i diversitat d'associacíons el repte recau en la seva
estructurado en organitzacións de segbn grau no sois en .l'ámbit temátic
sino també en el territorial (poc representatiu). És en aquest ámbit on el
centralisme de la provincia dé Barcelona és mes patent ja que concentra ei
83,44% de les federacions inscrites al Registre.

. Des del punt de vista financer la característica comuna i éssencial és la forta
dependencia deis recursos públics amb els pérills d'instrumentalització per
part de les administracions, la dificultat de la gestió económjca autónoma i
la manca de mecanismes d'avaluació de l'éficiéncia de la gestió.

2.5.6. Les empreses socials d'inserció peí treball15

L'objectiu de les empreses socials d'inserció laboral és la integrado social
peí treball de persones de difícil ocupabilitat. La principal causa comuna és
el fet de patir algún tipus de desavantatge com a conseqüéncia d'alguna
discapacitat física o psíquica o d'haver viscut en un entorn social que no
hagi facilitat el desenvolupament de comportaments usuals.

15 ' '

Segons la Llei 27/2002 que defiheix les persones considerades exclpses i les
condícions per les empreses per ser considerades dTnserció sociolaboral.
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La fórmula jurídica no és propia sino que preñen preferéntment la forma
jurídica d'associació ja que aquesta és la que genera menys costos^formáis
de constitució i funcionament, tot i que també poden ser societats
mercantils, societats laboráis o cooperatives.
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2.6 ENTUATS DEL TERCER SECTOR

Entitats sense activitat económica directa i amb finalitat social.16

Dins d'aquest grup i situem aquelles entitats que tot ¡ que per la seva forma
jurídica son considerades de l'Economia Social; no mantenen de forma
continuada i preeminent una activitat económica. Una distjnció qué no
pretén res mes que diferenciar-les segons les seves necessítats financeres
especifiques. Aquí hi podríem encabir fonamentalment algunes fundacibns,
bastantes associacions i els col-legis prófessionals.

2.6 .1 . Organitzacions religioses

Si bé és cert que la religió majoritária a Catalunya, la católica, ha
externalitzat molts deis seus servéis a altres entitats i associacions -
dinamitzant 1'efervescéncia de les ONGs- manté, al mateix temps, recursos
propis i activitats que depenen directamerit de les autoritats eclésiástiques -
bisbats, parróquies, etc.- Actius que els valors étics de coherencia entre
preceptes i recursos monetaris demaneh que no siguin contradictoris amb
els principis cristians. Tot i la pérdua del pes social de la religió dins la
societat catalana com a conseqüéncia de la secularització, pluralització i
pfivatitzáció del fet religiós mánté un significatiu pes económic. No hem
d'oblidar l'assignació dins deis pressupostos generáis de l'Éstat i la
considerado déla religió católica en I'IRPF de forma preferencial a la resta
d'entitats amb finalitats socials.

Tot i la preeminencia de la religió católica a Catalunya, s'han de teñir en
compte altres entitats com les esglésies jueva, islámica i sóbretot
protestarit (l'Església Evangélica, Reformada, Episcopaliana i Baptista). Dins
deis moviments evangélics menys ortodoxos també trobem els grups
pentecostals, els moviments anomenats "al-leluia", els Advehtjstes del Seté
Dia, els Testimonis de Jehová,... La creixent influencia de les religions
orientáis, especialment el budisme, i el cúrriul d'entitats religioses o
parareligioses relácionades amb el ioga, el tai-chi, ['acupuntura, etc, mes o
menys associades amb moviments ecologistes i terapéutics de tipus holístic.

Dins de la catalogado d'entitats religioses podem trobar entitats de
TEconomia Social, escoles, parróquies, etc; pero la seva homogeneítat de
criteris i I'organització centrálitzada demanda un tractament diferenciat.
Segons el registre del Ministerio de Justicia él nombre d'entitats a Catalunya
és el següent: .

Entitats católiques Altres confessions* Fundacions canóniques
Barcelona 982 212 - 43 .
Giróna ' 137 . 17 3
Lleida 115 ' .. 7 3.
Tarragona 116 16 , 12
Total 1.350 252 61 -
Font: Ministerio de Justicia

16 r' •

Finalitat social entesa per l'objectiu d'inferir sobre la dinámica social sense entrar en jutgar
la conveniencia o no d'aquestá activitat des de determináis supósits étics o moráis.
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* Confessions minoritáries segons la terminología del Ministeri.

2.6.2. Associacions esportíves

La població catalana és una societat amb una tradició esportiva
d'associacionisme i participado que es remunta ais inicis de la modernitat:

Taxes de realització d'activitats de temps Mure. Catalunya.

INDIVIDU COM A AGENT ACTIU
Instrument musical
Teatre
Arts plástiques
Dansa .. •
Cant
Esport
Fotografía i vídeo
INDIVIDU COM A ASSISTENT 0 ESPECTADOR
Bibliotéques
Cinema
Teatre
Concerts.i recitáis
Conferencies i col.loquis
Espectacfes esportius

1985

6.4
2.5
11.0
2.4
3.9
37.0
17.8

8.i
36.7
13.9
14.5
20.0
-

1991

7.2
2.2
11.0
2.3
3.8

. 32.3
11.4

15.8
33.1
12.4
22.2
12.7
29 0

1996

8,7
1.9
16.0
1.6
4.0
42.9
19.4 .

27.6
46.9
18.1
24.7
23.9
32.8

Font: Estudi sobre comportaments i característiques de la demanda de
p/oductes culturéis a Catalunya. La Societat Catalana.

La importancia de 1'esport cátala com a eina d'identificació territorial i
ideológica no recáu només en la participado o assisténcia á espectacles de
caire esportiu sino que té una xarxa d'entitats federativas amb un ampli
ventall de servéis oferts ais seus socis, mes enllá de l'activitat estrictament
esportiva, alguns deis quals teñen clares implicacions económiques com:
assegurances, descomptes, publicacions especialidades, etc.

Aquesta forta presencia en les activitats esportives és tan activa com per
implicar molts ciutadans catalans a federar-se en alguna associació
d'espórts.

És molt significatiu el pes del fútbol que representa quasi el 26% deis
fedérats a Catalunya. Un altre aspécte important és que els homes
constituéixen el 8Í2.3% deis federáts i son majoritaris en tots els esports -
mehys en el basquetbol on les dones teñen uns representado considerable-.

Els catalans amb llicencia esportiva representaven el 9.40% de la població
catalana.

Les federacions son entitats financades principalmeñt per les quotes deis
seus associats, pero també reben subvencions publiques i sponsorització
privada.

Federacions esportives. 2001. Clubs i ¡licencies
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Fútbol
Basquetbol
Caga
Golf
Tennis
Pesca esportiva
Entitats éxcursionistes
Petanca
Activitats subaquátiqües
Tir olímpic
Esports d'hivern
Patinatge
Ñatació
Taekwon-do
Altres
Total

Clubs

1.363
348
903
79
264
253
304
488
136
193
84
268

• 118
193
3.384
8.378

Llicéncies
homes
151.437
47.046
62.810
28.274
23.010
28.024
12.372
12.518
9.918
11.601
6.263
6.472
6.652
8.053

492.270

Llicéncies
dones
3.882
27.924
2.020
11.869
10.522
1.066
4.704
2.761
2.899.
982
5.242
4.258

. 3.935
2.089

104.486

Total

155.319
74.970
64.830
40. 143
33.532
29.090
17.076-
15.279
12.817
12.583
11.505
10.730
10.587
10.142
99.515
598.118

Font: Instituí d'Estadística de Catalunya - AE/02

2.6.3. Assóciacions juvenils

L'associacionisme juvenil está constituít per aquelles organitzacions
formades per joves i/o pels joves. L'especificitat del seu ámbit d'actuacio fa
que s'agrupin entitats de diferent forma jurídica des d'associacions fíns a
escoles d'esplai:

_ _ _

Animació sociocultural 153
Consells de joves 10
Ecologistes 20
Escoles d'educadors en el lléure 24
Estudiants 55
Juvenils d'educació en el líeure 1.379
Juvenils polítiques 13
Juvenils sindicáis i/o professionafs 41
Pau i desenvolupament 19
Servéis d'estudis de tematiques juvenils 12
Assóciacions ¡ fundacions que donen servéis a la joventut 96
Socials . 133
Altres 120
Total _ ; 2.075

Font: Instttut d'Estadística de Catalunya - AE/02

Com veiem en el quadre anterior están córicentrades en la denominació
d'educació peí lleure, és a dir, espiáis, grups escoltes, etc. Grups de
socialització i de referencia ámb una tasca educativa complementaria i
específica d'aspectes que a les escoles per la seva orientado cognitivá no
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treballén, tot i ésser, aspectes essencials des del moment que definím la
nostra societat com una societat d'oci i no sois de coneixements.17

Son, generalment, organitzacions amb un alt component de tréball voluntan
i amb estructures económiques deficitáries i mal finangades.

2.6.4. Altres

• Centres d'invéstigació i recerca: centres lligats al món universitari pero
també aj sector privat comen el cas de la jnvestigació farmacéutica. Des
del punt de vista social hem de considerar la necessitat de finangar línies
d'investjgació abandonades per la manca suposada de rendibilitat
económica (com per exemple una vacuna contra la malaria).

,• Partits Polítics: el 26 de febrer de 2001 va ser signat pels secretaris
generáis deis partits polítics catalans amb representado parlamentaria i
la Sindicatura de Comptes l'acord de. transparencia del finangament deis
partits. La importancia de les campanyes electorals en les derhocrácies
parlamentáries modernes, molt exigente en recursos económics, i la

Í conscienciacióciutadana dávant i'ús étic deis recursos económics deis
agents polítics son un nou repte en el desenvolupament democratic de
¡es finances deis partits polítics.

• Col-legis professionals: a Catalunya segons el registre d'entitats
jurídiques hi ha 137 col-legis professionals. Son una forma d'agrupació
molt característica al postre territori que reuñeix els grups professionals i
que a canvi de quotes donen servéis forga amplis fins.i tot de caire
fínancer -com la Caíxa d'Enginyers-. '

• Centres sanitaris i hospitalaris: del 180 centres hospitalaris Tany 200018,
45 eren no concertats. Tot i així tant els concertats com els no
concertate son entitats amb problemes financers crónics í de gran
relleváncia social.

• Altres: orquestres, coráis, etc.

2.7. ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

Un altre factor que cal teñir present és el paper de les administracipns
publiques én relació a la dinamitzacio del Tercer Sector i TEconomia Social.

17 Un gn/p mes específic seria el format per les activitats extráescolars, de vegades
depenents de I'escola i d'altres cops externes a l'escola la qual cedeix únicamént
l'espai físic. •
18 Direcció General de Recursos Sanitaris
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Com a referencia cal assenyalár que l'any 2000 es van destinar 1.695,35
milers d'euros a ajuts per la creado d'ocupació én cooperatives i. societats
laboráis.19 ' .

2.7 .1 . Generalitat de Catalunya

Dins rorganigrama de la Generalitat hi ha.diversos organismes encarrégats
de l'Économia Social i l'autoocupació.

• Subdirecció General d'Economia Social i Cooperatives

Aquesta subdirecció depén de la Direcció General d'Economia Social,
Cooperatives i Autoemprésa que depén alhora del Departament de Treball,
Industria, Comerg i Turisme. .

Entre les seves funcions hi ha el foment de l'ecohomia social, el moviment
cooperatiu i les societats laboráis. També presta assessorament jurídic en
materia de cooperatives i societats laboráis i gestiona els registres de
societats, cooperatives i societats laboráis.

• Subdirecció General de Programes d'Autoempresa

Aquesta subdirecció depén de la Direcció General d'Economia Social,
Cooperatives i Autoemprésa que depén alhora del Departament de Treball,
Industria, Comerg i Turisme.

Entre les seves funcions destaca la coordinació de les accions derivades del
Servei Autoemprésa. Aquest servei de foment dé l'autoempresa treballa a
través d'entitats . acreditades que poden ser ajuntaments, consells
comarcáis, cambres de comerg, centres de formació empresarial,
assessories privades,... que compleixen un seguit de condicions. Els servéis
que s'ofereixen son básicarnent orientació, formació i ajuts ais
emprenedors. En la jínia de' facilitar el finangament deis empreriedors, el
Servei Autoemprésa té convenís dé col-labóració amb entitats firtaríceres -
préstecs d'autoempresa, finangament de circulant- i també amb la Fundado
Un Sol Món i'FIDEM -micrócrédits-. .

• Institút per a la Promoció i la Formació Cooperatives (IPFC)

Aquest institút es dedica a l'estudi i la difusió de la cooperado com a
moviment económic i social, els seus principis, les seves técniques i els seus
métodes.

• Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)

És un organisme autónom que depén del Departament de Treball, Industria,
Comerg i Turisme i que désenvolupa les polítiques per al foment de la
cpmpetitivitat del teixit empresarial cátala.

Un deis seus.eixos d'actuació és el foment de la creado d'empreses.

19 Anuari Estadístic de Catalunya, 2002
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• Institut Cátala del Voluntariat (INCAVOL)

Institut que depén del Departament de Benestar i Familia i que dona suport
a les entitats de voluntariat a través de subvencions, formado,
assessorament legal, administratiu,...

• Centre de Promocio de la Cultura Popular i Tradicional Catalana

Centre que depén del Departament de Cultura i que té com a un de les
seves funcions donar suport a la vida associativa.

• Secretaria General de l'Esport

• Direcció General d'Acció Cívica-

2.7.2. Díputacions

Diputado de Barcelona

La Diputado de Barcelona, a través de TÁrea de Promocio Económica i
Ocüpació, aplica al territori de la provincia de Barcelona els programes
següents: análisi del mercat.de treball; promocio del comerg local; suport a
la creació de noves empreses; suport a l'elaboració de plans estratégics
locáis; suport a la formació; creació d'igualtat d'oportunitats; intermediado
laboral; identificado de nous jaciments d'ocupació; i suport ais pactes
territorials. . -

Cal remarcar el catáleg de prodüctes i servéis que/ per mitjá del Servei de
Promocio Económica Local, la Diputació de Barcelona posa a disposició deis
ajuntaments i les entitats locáis i que están díssenyats per contribuir al
desenvolupáment económic local donant suport a la creació de noves
empreses i a la consolidado del teixit empresarial de-la provincia.

Diputació de Lleida

Entre els objectius del Patroñat de Promocio Económica destaca la promocio
de la petita i mitjana empresa, així com les societats cooperatives, les
societats anonimes laboráis i les empreses associatives.

A través de Tarea de dinamització empresarial s'actua com a entitat
acreditada del Servei Autoempresa de la Generalitat.

Diputació de Tarragona

En l'ámbit de promocio económica, la Diputació de Tarragona ofereix servéis
de recollida d'információ estadística, ¿'elaborado d'estudis económics a
nivell municipal i d'ínformació sobre els fons európeus.
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Diputado de Girona ,

La Diputado de Girona, conjuntament amb els consells comarcáis de Girona
i 24 entitats (sindícate, patronat, cambres de comerg i diverses
organitzacions nó governamentals) que treballen per la creació d'ocupació,
han impulsat él projecte X<a)rxá 8 Plus que té per finalítat treballar de forma
concensuada en el territori per afavorir la integrado laboral i social deis
col-lectius amb dificultáis. Amb aquest objectiu s'ha creat l'Associació Les
comarques gironines emprenedores per a la igualtát. Entre els seus
objectius específics hi ha el fo'ment del Tercer Sector.

2.7.3. Ajuntaments

Els ajuntamente, sovint des de la seva área de promoció económica, actúen
cóm a intermediarls entre el ciutadá i els servéis oferte pels prganismes
supralocals. El paper que juguen és, en molte casos, básic per tal que les
polítjques d'ocupáció siguin réalment éfectives.

Els ajuntamente, des de di verses regidories -dé cultura, de behestar social,
d'esports, de joventut-, també contribueixen al desenvolupament d'entitats
de TEconomia Social i el Tercer Sector. Aqüestes contribucions poden ser en
forma de subvencións o bé a través de facilitar infraestructura, (espais,
pagines web, accés ais mitjans de comunicado local,...).

2.8 . EMPRESES AMB BENEFICI SOCIAL

Podem diferenciar dos grups d'empreses, en primer lloc un grup d'empreses
que ofereixen productes o servéis amb "benefici social". Aquest grup va des
d'empreses de caire assistencial fins a les empreses de nova creació lligades
ais canvis de comportament ¡ais nous habite de consum.

La nostra societat cada dia mostra mes preocupado peí coneixement directe
sobre els processos de producció sense oblidar el cost final del prodücte o
servei.

Per aixó, poc á poc, va augmentant el nombre d'empreses que incorporen
mecanismes de gestió social a les seves estructures organitzátives.
Empreses que donen cobertura a un tipus de consumidor conscienciat i
disposat a pagar un preu no tan sois de mercát sino també étic, ésa dir, un
preu que incorpora , els costos de producció mes els "costos étics"
d'elaboració.

Aquest segon grup d'empreses seria el format per aquelles empreses del
sector privat, pero que per voluntat explícita del seu/s dirigent/s incorpora
en la gestió, producció, distribució, etc. de la seva activitat económica
pautes d'actuació socialment responsables, és a dir, empreses o
organitzacions amb finalitat lucrativa pero que degut a la seva estructura de
funcionament, tráete ais treballadors, auditories socials, sostenibilítat en l'ús
deis recursos, etc., poden considerar-se com a instrumente indirectes cap a
una societ:at on els componente étics i de justicia social siguin no sois una
molestia o cost de l'empresa sino un benefici ja que contribueix a
renriqúiment d'uh col-lectiu que al cap i a. la fi son els seus cliente.
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Davant d'aquests dos grups d'empreses s'ha de teñir en compte que rio
estem prioritzant o classificant valorativament cap de les dues formes ja
que en front de certs productes i/o servéis socials o étics poden amagar-se
realitáts estructuráis poc ó geris responsables sociálment

2.8. í . Em preses de productes i/o servéis socials i/o étics

L'escola, entesa com a institució genérica de trarismissió de coneixements i
vaiors, és una eina fónamental en la reprodúcelo i cohscienciació deis
criteris étics i de justicia social davant deis principis d'interés personal.20

Entenem l'escola, en un sentit ampli, cóm un concepté definitori de totes
aquelies activitats que pretenen desenvolupar les potencialitats cognitives,
emocionáis, artístiques, etc de qualseyol persona independentment de les
diferents categories socials en les quals puguin situar-se i sense limitacíons
d'edat.

Educa ció reglada

• Centres educatius privats d'ensenyament no superior: El curs 1999-00 a
Catalunya hi havia 810 centres que acollien 390.069 alumnes que
representaren el 4 1 % del total d'alumnes catalans d'estudis no
superiors. La despesa en ensenyament privat és de 1.131 milions
d'eüros i el.s salaris del personal remunerat representa el 73% d'aquesta
despesa. Les transferéncies han passat de representar el 42,6% del total
de recursos el curs 1981-82 al 58 ,1% el 1999-00.21

• Universitats: El curs 1999-00 hi havia 51 centres üniversitaris privats a
Catalunya amb 49.556 alumnes. Áquests centres van gestionar uns
recursos ecohómics de 164 milions d'euros i les quotes abonades pels
alumnes van significar mes de! 90% del total.22

• Académies professionals: A Catalunya- segons el registre d'entitats
jurídiques del Departament de Justicia de la Generalitat hi ha 10
académies lligades a activitats professionals sobretot del món sanitari
(farmacia, medicina, etc);

• Llars d'lnfants: Davant la manca d'inversió pública en escoles bressol,
aquest és un sector, a Catalunya; prepónderantment privat. Un sector

. important no tan sois peí volum económic que mou sino per la
importancia davant de la incorporació plena i amb igualtat de les dones
al món laboral remunerat.

Educado no realada

La rnajoria de la poblado estaña d'acord a clonar suport financer a les institucions formatives, .
ara bé, un altre problema és la discussió ética sobre el suport de certes formes educatives o ¡!
d'investigado, com per exemple una escola religiosa o un centre d'investigado espedalitzat en
manipulació genética. ' ]¡
21 Segons l'estudi del finangament a Tenseyament privat de i'Institut d'Estadística ¡;
de Catalunya. i[
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' ' . ' " • • • ' 5 9 i¡



La importancia de l'ensenyanga no reglada a Catalunya ha estat sovint
infravalorada com a forma eficag de formado en front a les titulacions
oficiáis. Aquesta xarxá rica i diversa és una eina ímportant de formació per
grups exclosos del món laboral com les mestresses de casa, els aturats
majors de 45 anys o els aturats de llarga durada. Entitats finangades peí
sector públic o bé concertades, pero rñajoritáriament privades que van des
de les académies de música, idiomes, arts plástiques, ..., fins.a les xarxes
d'intercanvi de coneixements i servéis.

• Residencies d'avis: (com exemple)

Dades sobre la convivencia col-lectiva de gentgran en residencies.

Residencies
Centré de día
Pisos tutéláts
Total

Publiques
16.300
2,571
.323
19.194 ..

Privades
25.696
4.159
122
29.977

Total
41.996
6.730

. 445
49.171

Font: Departament de Behestar Social, 2001. Generatitat de Catalunya.

• Empreses de gestió mediambiental
• InstaHadors d'energies alternatives o renovables.
• Turisme rural i sostenible
• Empreses de lléure: cases colónies, empreses d'aventura,...
• Empreses de producció, transformado i distribució ecológica.
• Empreses forestáis sostenibles
• Empreses culturáis de difícil finangament: cinema en cátala, revistes

indépendents i critiques, editoriáls, teatres no subvencionáis, músics
joves,...

• Empreses d'agricultura ecológica.

2.8 .2 . Empreses amb estructura sócialment responsable

Grup d'erhpreses que pot anar des de l'ernpresa familiar a la gran empresa
passant per firaires i artesans?3 o empreses de noves tecnologies.

23 En áquest.cas a Catalunya, segons l'lnstitüt d'estadística de Catalunya, durant l'any 2000 hi
van haver 295 fires amb 24.499 expositors.
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3 . PRINCIPALS TENDÉNCIES SOCIOCULTURALS DE LA SOCIETAT
CATALANA

3 . 1 . NOVES ESTRUCTURES FAMILIARS

• Marc general

La societat catalana presenta un níodel fortament familista en les relacions
de parentiu degut a la tradició cultural, ais canvis socials i demográfics i a la
debilitat del model d'estat del benestár. Les relacions de frliació fortes
apareixen com un refugi perenne davant la intensitat deis canvis i el pas
deis "any's; es mantenen xarxes de parentiu actives, en gran part com a
conseqüéncia de la feblesa de la política familiar, que.actúen com a "co¡xinsv

estructuráis" entre els individus i la societat.

Aqüestes xarxes es desenvolupen grácies a l'intercanvi de béns; servéis i
prestacions personáis com a expressió de la solidaritat entre generacions i
constitueixen ún signe de la pervivéncia a Catalunya d'un conjünt de valors
relacionats amb la familia extensa, que s'han adaptat a les noves
circumstáncies del món modern. Una realitat que ha viscut tot i la manca
d'ajudes publiques -tot i prevaler un discurs famíliarista en l'ámbi.t pólític-.24

Catalunya ' manté un deis índéxs de complexitat familiar mes elevats
d'Europa-, no tan sois per la supervivencia de la familia troncal tradicional
sino per la práctica habitual de la recoresidéncia, és a dir, l'acolliment
temporal o déftnitiu per part d'algun deis filis del pare o mare vidu que no
es pot valer per si mateix.

La nova "familia extensa" no reqüereix la residencia conjunta pero sí la
proximitat entre els domicitis de pares i filis amb la idea de conjuminar
autonomía i col-laboració, independencia i intercanvi de béns i servéis.
Aquesta col-laboració se centra tant en un important volum ,de
transferéncies de béns i servéis, com en l'ajuda económica f)er accedir al
primer habitatge, la cura deis nens, etc.

El discurs sobre la familia no pot quedar-se eh una visió tradicional sino que
hem d'ampliar la nostra concepció familiar niés ehllá de la parella
heterosexual contractual amb filis. Cal teñir presents les noves estructures
familiars que també están actúan com instruments d'ádaptació ais
contextos sócials i económics actuáis.

2 4 •'

Un fet existent independentment del debat sobre els efectes i les relacions mes adequades
entre familia i societat. •

Com diu VInforme sobre la. situado de la familia a Catalunya: "Les polítiques
familiars al nostre país es tróben fragmeñtades entre les accions que teñen lloc en
refació amb diversos actors familiars -infancia, joventut, vellésa- o en relació amb
diversos ámbits -habitatge, mercat de treball, físcalitat, etc. No ni ha una visió
general ni una previsió de conjunt de les problematiques familiars en qué están
implicats conjuntamént homes i dones."
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. Tipologies famiüars catalanes (%)

1981 1991
13.2 16.2

Sense nucí i
Unipersonais
Amb dues persones o mes

Amb un nucí i

Parella sense filis
Sense altres persones
Ajmb altres persones

Parella amb filis
Sense altres persones
Amb altres persones
Mares soles amb fifis
Pares sois amb filis
Ámb dos nuclis o mes

Nombre de Llars

9.9
3.3

83.4 81

20.0

13.6
2.6

.2

20;9

1996
19.9

17.3
2.6

77.7

21.1

57

5.
1.

3.4

1.768,

17.2
2.8

.0

48.2
8.8

2
2

.958

2

1

r

.6

52

6.
1.

.933

18.9
2.0

.1

46.5
5.6

8
4

.044

2.

2.

.47

7.
1.

4

097

19.3
1.8

.1

42.7
4.4

4
9

.955

Font: Anuarí Estadístic de Catalunya 2002
• • • ' í

Podem apreciar que l'increment del nombre de llars en un 18.6% del 1981
al 1996 és conseqüéncia de l'augment de les llars unipersonais -que han
incrementat des del 1981 en un 75%- i de la disminüció de les llars amb. un
nucli del 6.8% -destaquen les llars amb parella i filis amb un decreixement
del 17.4%-. . •

• Tipus de famílies

Les famílies nombroses son les que suporten en major grau les diferencies
de tractament entre les famílies catalanes amb filis a carree i les famílies
amb filis a carree de la majoria de paísos.veíns europeüs. Aqüestes
diferencies son conseqüéncia deis baixissims percentatges que representen
les prestacions familiars al'nostre país en rélació al salari mitjá net en
comparado amb la tónica majoritária a Europa.

r , - .
Si bé l'estructura de llars simples és la que mes s'acpsta a la imatge de
('estructura del conjuht de la poblado son, precisament, les famílies
unipersonais i les sense nucli les que suporten el pes de l'envelliment de
l'estrüctura per edats. . .

62



Les famílies monopareritals, tpt i ser definides com a mares i pares sois
amb filis i filies, están representades majoritáriament per dones. Dones
afectades per la discriminado laboral i per una societat androcéntrica, que
constitueix un deis col.lectius, que maígrat.la bona formado ¡ la gran
motivado, té mes dificultáis d'inserció.

Les llars unipersonals son les que han tingut mes creixement; lá qüestió
qué ens interessa no és tan les raons per les quals a la societat actual la
gent té mes tendencia a viure sola -que no vól dir en solédat- sino les
conseqüénciés socioeconómiques que se'ri deriven. Les llars unipersonals
han d'afrontar els costos de l'habitatgé de forma individual, així com les
despeses própies de l'economia familiar. Aquest fet és mólt important si
tenim en compte que bona part de l'explicació de la recuperado i expansio
del consum privat és la creació de noves llars.

Les paredes de fet i la cohabitació son formes familiars históriques
que mostren una revitáíització en l'época contemporánea. La
primera es cáracteritza per no voler formalitzar per vineles legáis o
religiosos la re lacio comunitaria que s'estableix, en canvi la
cohabitació pot expresar-se de d¡verses maheres i hem de teñir
present l'ampli ventall de possibilitats quant considerem els
familiars com a a va lado rs.

• Familia i parentius

Les reladons de parentiu de la familia catalana arriben fins a la segona
generado de cosihs; Ño és una relació molt profunda péró hem teñir en
compte que el grau de coneixement del parentiu extens está present en
l'ámbit familiar tot i que certs nivells de filiado sois s'activaren en cas de
necessitat.

Les relácions entre pares i filis es mouen al voltant del binomi
indépendéncia-proximitat Tot i la voluntat deis filis d'independitzar-se del
nucli familiar la nova localització residencial acostuma a estar fprga propera
a Thabitage deis pares. Aquesta situado conjuga la voluntat d'úns i áitres,
per un costat els pares teñen els filis aprop i per l'aftre els filis teñen el
suport i l'ajuda deis pares.

El manteniment de les relácions de parentiu properes i distants activades, o
potencialment latents crea formes de relació extenses amb certs
components endogámics en quant a l'estatus socioeconómic, a l'ús d'una
Mengua i a Torigén geográfic i/o territorial .

• Familia i joves .

A Catalunya preval la permanencia deis joves a casa deis pares abahs del
"matrimoni" a diferencia de la resta de paísos europeus on l'emancipació va
acompanyada de la formado de parelles de fet, de la convivencia amb
amíes o de la residencia amb solitari. Aquést retard en l'emancipació i en la
formado de parelles sembla estar relacionat amb l'escassa fecunditat
catalana, una de les mes báixes del món.
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L'edat d'independéncia deis joves augmenta degut també a les dificultáis
d'inserció en él món laboral, al grau de precarització deis primers
contractes, a la prolongacio del anys de capacitacip professional i ais elevats
preus deis l'habitatges.

Aquesta prolongació de Testada deis joves en edat adulta a la casa familiar-
época amb un alt nivell de despesa- recau de nou sobre 1'economia familiar,
tot i les petites feines témpdrals que els joves puguin realitzar -normalment

, per les seves própies despéses-. Aquesta despesa és doble ja que está
formada pels costos de la formado mes les necessitats de manutenció
durant un període mes llarg.

• Familia i pobresa

Les funcions de protecció social de la familia mantenen els nivells de
pobresa en uns límits "políticament correctes" en actuar com una unitat de
compensado de les desigualtats individuáis de renda, i encobreixen e|
fenomen de la pobresa preponderant entre els joves, les dones i la gent
gran.

Les llars mes propenses a caure én la pobresa son les monoparentals,
normalment encapgaladés per dones amb filis menors a carree, i les
persones que viuen soles especialmeht jubilades i vídues. Des del punt de
vista del volum d'individus afectats, la gran rriajoria de persones pobres
viuen en famílies que es traben en la fase de la crianga deis filis, tot i
treballar el cap de familia.

Pobresa a Catalunya, 1996

Llindár
40%
50%
60%.
Total

Llars
Nombre
193.069
300.504
490.095

2.097.670

% s/total
9,2
14,3
23,4
100,0

Persones
Nombré
446.554
668.326

1.128.124
6.062.968

%5/totaf
7,4
11,0
18,6
100,0

Font: La Pobresa a Catalunya. Informe 2001.
Fundació Un Sol Món. Caixa Catalunya.

La permanencia de la familia com a unitat de gestió económica explícita el
fracás de les polítiques social? redistributivas. Aqüestes polítiques han
afavorit a les categories socials mitges en detriment deis exclosos que
davant l'estancament economic han reforgat la sevá exclusió.

El sistema cátala es pot definir com un "model de precarietat integrada"
(Laparra i Aguilar 1995) on la major part.dels costos recaueñ sobre els
joves i les dones i sobre les famílies en general, que tot i no entrar en la
pobresa afronten situacipns de frustrado i conflicte.

Així dones, les famílies actúen com a entitats financeres ajudant en el
procés d'independització deis filis i finangant la séva Marga formado -
inversió a fons perdut que no assegura la seva vellesa-. Aquesta fungó
financera de les famílies i la importancia de Tarea d'influéncia i de parentiu
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pot situar a moltes famílies, en moments de crisi económica personal o
general, al llindar déla pobresa.

Davant de la dificultat per definir la pobresa creiem important destecar el
nombre de famílies que declaren está en dificultats económiques25.

Llars amb dificultats económiques. 1999-2001

Mitjan

a
anual

Moit
a

4.8

1999
Mitj Poca

a
11.5 34.2

Tota
1
50.5

Molt
a

5.0

2000
Mitj

a
10.6

Poca

32.7

Tota
1
48.3

Molt
a

5.1

2001
Mitj

a
10.1

Poca

33.3

Tota
1
48.2

- Font: IDESCAT a partir de CINE

Les dades peí quart timestre -del 200226, a Catalunya, no mostran millora
sino una major tendencia cap a l'augment en el grau de dificultat económica
per arribar a fináis dé mes segons els ingressos nets mensual per llar: 5,6%
amb molta dificultat, 14,9% amb dificultat i 31,9% amb poca dificultat.

• Familia idona

La creixent participado de la dona en el mercat laboral remunerat i la
importancia que té per l'home i la dona' el treball com a instrument
d'identitat i socialització redefineixen els róls i les estrategies familiars.

A par de les conseqüéncies sobre el matrimoni, el retard en la primera
concepció i les tensions en la parella, su'posá una sobrecárrega per la
familia, sobretot per les dones qué han de compaginar la feina remunerada
amb les tasques domésticas i la crianga deis nens. Junt amb els conflictes
emocionáis que comporta prioritza el treball dayarit la maternitat, les
famílies entren en un espiral de despeses per fer front al manteniment deis
filis tot i l'ús de les relacions parentals -prihcipalment avis-. És la dona, én
la majoria deis casos, qui assumeix aquests costos emocionáis i laboráis
amb la temporalitat de la seva ocupado.

Tot i així aquesta teoritzactó sobre la familia "professional" amaga una
realitat mes complexa d'accés de les dones al mercat laboral remunerat i ais
beneficié económics i legáis per les dones mares de familia. Situació de
clara vulnerabiíitat social i personal agravada en cas de separado o
viudetat. Una posició difícil de supera per la manca de preparado
académica, poques relacions laboráis i experiéncies íncostants en el treball.

• Familia i veilesa •

25 Tot j la percepció subjectiva de la pobresa en la societat actual Migada a Taccés a
certs bens de consum.
^Segons llnstituto Nacional de Estadística.
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Actualment a Catalunya ni ha mes d ' l . 100.000 persones de mes de 65
ánys. Les persones majors de 80 ariys eren, el 1998, 270.000 i es preveu
que el 2005 siguin 325.000. Entrem el segle XXI amb un fort augment de
les llars formades per gerit grarí de vegades sola.

Tot i la importancia de la familia, com a suport a la vellesa, cada cop mes
gent viu sola els darrers anys de la seva vida -encara que hem de teñir en
compte la millor qualitát dé vida respecta d'époques anteriors-.

Les pensions poden ajudar en cas de yivenda de propietat, pero en cas de
teñir l'habitatge de lloguer la situado de molta gent vella és de grari
precariétat económica.

Llars pobres*, segons Vedat de la persona de referencia. Catalunya, 1996

De 65 a 74 anys
De 75 a 84 anys
Mes de 84 anys
Total dé 65 i mes anys
De 55 a 64 anys
De 18 á 54 anys
total menys de 65 anys

93.291
59.329
26.667
179.287
42.657
78.560
121.217

31,0
19,7
8,9
59,7
14,2
26,1
40,3

*Pobresa definida cpm el 50% de la mitjana
de la despesa total équiyalent.

Font: La Pobrésa a Catalunya, informe 2001.
Fundado Un Sol Món. Caixa Catalunya.

Tot i les dificultáis económiques, son de vegades les persones grans les que
amb els seus estalvis i amb les reduídes pensions ájuden a fills/filles aturáts
o bé en situacions económiqués difícils.

• Economia familiar

Quan parlem d'econqmia familiar ens referim a la unitat doméstica que
planifica i decideix col.lectivament la gestió de les despeses a partir de
l'agregació deis diversos ingressos deis seus components. Ja no ens referim
a una unitat de producció sino a una unitat de consum.

Alguns deis elements que havien sostingut la forta expansio del consum de
les llars fins al 2000 (forta expansio de l'ocupació, expectatives sobre el
futur económio a Taiga, borsa amb guanys continus, mercat immobiliari
ascendent i baixos tipus d'interés) han presentat can vis importants de pefii,
o fins i tot de signe; lá riquésa financerá neta ha presentat un perfil
decreixent de forma continua, a mesura que l'endeutamerit pujava i que els
actius perdien valor.27 . .

Un deis component preponderants a les economies de les famílies catalanes
és. l'habitatge. Segons l'enquesta sobre la planificado de l'economia

27 Segons l'informe sobre consum i economia familiar de Caixa de Catalunya.
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doméstica28 el 56% deis enquestats considera l'hipoteca o el lloguer com la
principal despesa i si no agreguem amb els que no consideren com la
segona i Ja tercera despesa tenim un 83,9%. La familia, si bé és una unitat
de consum, és abans que res una unitat residencial; i aquest factor está
condicionant de manera desproporcionada les ecóhoníies familiars
catalanes.

Si tenim en compte la dinámica del mercat de rhabitatge á Catalunya els
darrers anys:

2000 2001 Variado
Preus de rhabitatge
Barcelona ' 2.165,34 2.499,69 15,4%
Conurbació de Barcelona 2000 1.666,79 1.88¿,14 12,9%
Resta de municipis 2000 1.083,05 1.257,74 16,1%
Preus habitatge de segona má (euros/m2)
Barcelona
Conjunt 10 municipis
Preus lloguer (renda/mes)
Barcelona
Ámbit metropolita (sense Barcelona)
Catalunya sense AMB
Costos de la construcció
Hipoteques
Nombre d'hipoteques constituídes
Import de les hipoteques constituídes (en
Meuro) .

1.659,01
1.097,20

448,54
412,53
267,45 .
140,1

124.737
9.801,08

1.818,93
1.357,15

517,61
459,83
291,12
139,9

122.510
10.490,6

9,6%
23,7% .

15,4%
11,5%.
8,9%
- 0 , 1 %

-1,8%
7,0%

Font: Estüdi sobre rhabitatge de la Generaiitat de Catalunya

Podem dir dones que lincrément exporiencial deis preus de rhabitatge son
causa suficient per justificar que "el nivell d'endeutament de les llars estigui
assolint vaiors preocupants (darrerament posats de relleu peí Banc
d'Espanya)"29 tót i el discurs que enten rhabitatge com una inversió en
comptes d'un bé dé primera necessitat.

Un deis vaiors que ens ajuden a conéixer l'estat de les economies fámiliars
és. la renda, a partir dé la qual podem conéixer el grau i origen de la
dependencia d'ingressós i ('influencia de les polítiques redistributives.

La Renda bruta familiar dispon/ble segons els principáis components

Remunerado

28 Instituí Cátala
29op.dt2

del

1995
Cat . Esp

48,27% 49 ,1%

Consum. Generalitat de

1997
Cat

49;81%

Catalunya.

Esp
50,2%

2003

2001
Cat Esp

52,0%

67



d'assalariats
Excedentbrut 29,91% 21,8% 30,69% 22,2% 21,6%
d'explotacíó
Altres 4,87% 7,5% 3,53% 6,4% 5,2%
Prestacions socials 16,43% 21,6% 15,96% 21,3% 21,3%

Font: elaboració propia a pártirde dades d'IDESCAT i Caixa Catalunya

Els saiaris augmenten lentament lá seva participado a la RBFD i les
prestacions socials s'estanquen o decreixen; Segons ('informe sobre consurh
i economía familiar per l'ámbit espanyol dé la Caixa de Catalunya "la
situado espanyola s'assembla forga al que está succeint ais EUA i al Regne
Unit;(...); és la suma del consum privat i la ihversió ¡inmobiliaria la que está
sostenint l'activitat económica;(...); existeixen raonables dubtes de fins a
quan es podrá mantenir aquesta situado." És, per tant, la situado del
mercat ¡mmobiliari el principal élement que manté la situació actual de
consum davant de les perdues borsáries i el baix nivell de confianga de les
famílies que assoleix valors mínims des deis moments mes crítics del
1996.30 Aquesta situació exclou drásticarríent aquelles persones i famílies
que no poden accedir a l'habitatge per manca de recursos propis o familiars
i que també quedaran, probablement, excloses del crédit financer. Tot i així,
les famílies que han pogut compensar els recursos amb la revaloritzadó
deis preus de l'habitatge enfronten una situació en que wel creixent, i
insostenible a termini mitjá, augment de l'endeutament hipotecan té com a
contrapartida negativa, un increment del graú d'exposició de les famílies a
un can vi de conjuntura económica".?1

3.2. PAUTES DE CONSUM

Mate general

A. la nostra societat actual, on l'accés al consum és sinónim de ciutadania,
l'análisis del factors i condicionants que envolten el consum és indispensable
en qualsevol estudi socio-económic.

Si partim de la base qué el comportamanet del consumidor té tres
dimensions fundamentáis:

• La unitat de presa de decisions de la compra: individual, col.lectiva,
familiar, empresarial, etc.

• El procés i situació de la compra: on destaca els importants canvis en els
espais de consum junt amb la proliferació d'escenaris nous.

• Els factors explicatius de la compra: els diversos aspectes que
determinen el consum son molt extensos: la renda, el preu, les
motivacions, l'utilitat, l'edat, la categoría socioprofessional, etc. Aquests
diferents factors els podem agrupar en tres nivells diferents:

Nivell individual: hecessitats, percépcions i actituds.

30 Segons I' informe Caixa Catalunya (indicador de confianca de -11.0%)
31 ídem. Peí conjunt del deute familiar espanyol durant el període compres entre el
1999 i el 2002, eís actius han augmentat solameñt un 5,8% davant uri 38,9% del
deute, cosa que s'ha reflectit en un deteriorament de la posidó financera neta.
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Nivell ihterpersonal: grups de referencia ¡ líders d'opinió.
" . . ' NiveN socio-cultural: classe social, estil de vida i cultura. .

Davant d'aquesta diversitat de condicionáis el model mes práctic per
classificar-los és la pirámide de Maslow. Un modélque sitúa a la base les
necessitats fisiológiques (fam, sed i dormir), a continuacip,, les necessitats
de seguretat; les necessitats de pertenencia i afecte; les necessitats
d'estima (reconeixément i estatus) i al capdamurít les necessitats
d'autoréalització. ' •

Per un altre.costat, eii una societat modelada sobre el consum, com a
consumidors tenim tres formes, básiqües de recursos interessants peí
comérciant:

• El dinér guanyat i que dispósem actualment.
• El diner guanyat i no gastat sino estályiat o invertit.
• El djnér que podem guanyar en el futur.

Davant de la preponderancia del consum en la actualitat, la gran majoria dé
teórics están d'acbrd en caracteritzar l'época actual com una etapa de
transido'cié la societat de pródúctors a la societat de consumidors o a una
"comunitat de consumidors". A la societat actual, la posició dé classe,
Testatus social i la idéñtitát individual venen mes definjdes per la capacitat
de consum que per una determinada posició a les categories ocupacionals
tradicionals. . . • . ' '.

Lá nostra societat, també anomenada d'oci, cada cop dedica mes temps a
les activitats relacionades amb el consum, per davant de la familia, ...;
activitat preferentment individual independent del consum familiar que
acostuma a ser dé bénsde primera necéssitat-.

Estem.en un momerit historie que no té precedents, onies noves formes de
relacions socials, la transfórmacio de Tespai i les noves maneres de pensar i
yiure estén fortamerit condicionades per rhiperconsumisme -qué té com a
forma mes visible el sobreconsum alimentari-, A la vegada que cada cop
unifiquem.més les pautes i objéctés de consum a nivell mundial produiht:
unifórmismé en el consum; la globálització i concentració de la prodücció, la
distribució i la publicitat. Un fenómen qué té com a éxemple mes il.lustratiu
les técniqués d'estandarització, principi ben conegut en el mercat bancari i
la "supermercarització" deja soqétat, és a dir, la creació de grans centres
de compra -ja siguí á Testiídéls malls americans, o de Tes.zones comerciáis
catalanes-. Una einá comercial i publicitaria, que a la vegada, vincula el
consurii amb el lleu're. . / . .. .

Un espiral de prodücció peí consum que exigeix a la demanda interna deis
paísos la sustentado de les economies nacionats amb Texcusa de la
"democratitzacio del desig", i á la vegada augmenta la productiyitat a l'hora
que disminuéixen els llocs de trebali. Com diu G. Ritzer "el consum ens
consumeix cada cop mes".

Aquesta modificacio en les pautes sóciais de la prodücció pé| consum teñen
un origen mes profünd en el canvi d'una ética del trebali per una estética
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del consumí32, i per tant, hem canviat les relacions socials per
rimmediatesa, l'autoservei, és a dir, per intermédiaris físics o vituals pero
n o p e r s o n á i s . . . ' . _ . " . : . . ' • • .

El diner és l'instrument per excel.léncia que actúa com a mitjancer entre el
desig i la seva satisfecció. El canvi lingüístic, simbólic i práctic ens mostra
les transformacions que ha tingut el bino'mi consurn-dinér, al passar de
l'énfasis en la llibreta d'estalvis a la targeta de crédit; de Kacumulació i/ó el
control a l'endeutamént. .

Tendérteles de consum

• Adults (30-65 anys)

Durant aquests anys és l'éstructura familiar el coridicionant i alhorá decisor
de les prioritats de consum. A Catalunya son els tres béns principáis de les
necessitats fisiológiques, segons ía pirárnide de Maslow, els responsables
del 48,8% de la despesa amb una proporció destacada de l'habitatge.

Despesa total anual de fes llars. 1999. Per grups de despesa

• • ' • -

Habitatge
Alimente i begudes
Tránsports .' '.
Hotels, cafés i servéis
Oci i cultura
Vestit i cálgat
Parament de la llar
Begudes alcohóliques i tabac
Medicina
Cpmunicacions
Ensenyament
A l t r e s . • • - - - .

Catalunya
. ' •~31,6%"-- " .

17,2% .
12,6%.
8,8% .
6,2%
5,9%
4,1%
2,5%^:

'2 ,0% •
2,0%
1,7% '
5,6%

Font: Instituí ¿'Estadística de Catalunya 2002

L'escenari de futur33 mostra una tendencia vers á: .. , ' *

• Desenvolupament de productes i servéis per la gent de mes de 50 anys
(mes del30% del mercat).

• : Saturado de les categories primarles i tradicionals. de consum;
disminució de la proporció destinada a ralimeritació:

• . Polarització del consum com a resposta a la polaritzacio.de la renda.
• Orientacions del valor deis productes per sobre del preu, com els criteris

ecológics i étics. .
• Deslleialtat á les marques o establiments comerciáis.
• El control del sector de la distribucio augmentat peí comerg per Internet
' (tot i la discussió sobré el potencial del corriere; electrónic).

^Bauman, Zygmunt..
33 Segons éstüdi INC.
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Augment de la concentrado ja existent (sobretot en el sistema bancari)
en l'oferta i les organitzacioris. .
Polarització del consum alimentan: menjar rápjd daváht del. aliments
naturals; ;
Augment de Tus de les targetés de credit i de la banca telefónica o per
Internet. Fet que si bé encara és petit peí que fa a la banca electrónica
está ben arrelat peí que fa a les targetés dé credit, com ho demostra
l'estudj realitzat peí Instituí Cátala del Consumen el quál el 58,9% deis
enquestats declaraven teñir targeta de credit.3^
Prióritat en l'adquisició d'habitatge de propietat. Peí conjurit d'Espanyá i
en una escala del 1 (molt d'acord) al 7 (molt en desacord), els
enquestats van donar una puntuado mitja de 5,5 punts a la frase: "és
millor comprar que Hogar".35 .
Continuado de la tendencia creixent en la compra de seguretat:

Tipus d'asséguranges(20Ó3) .

% . • • •

Sí
No
No saj)/contestá

Vehícle
69,5
29,3
1,2

Font

Médica
34,6
65,2
0,2

: ICC

Llar
79,6
19;9
0,5

Vida
42,4
57,3
0,3

Altres
7,3

.91,0
1,1

• Joves (14-29 anys)

Parlar de-consum entré éls jovés és parlar de consum de béns que satisfan
necess'itats de tercer, qüárt i cihqué ordre segons la pirámide de Maslow, és
a dir, béns de consum secundan i no de primera necessitat. Consum
condicíonat fortament per. la familia, rescola,:els mitjans de comunicació i
els grüps de referencia. ' ." .

Els recursos economics deis joves oscilen progressiváment des de la donado
familiar fins al treball remunerat passant per les féines temporals¿ La
participació deis joves a Teconomiá familiar és molt minsa i gestionen Ja
quasi tótalitat deis seus diners per despeses personáis, mentres les famílies
segueixeri assegurant els costos vitáis mes rihversió educacional deis filis.36

Els béns en els quals els joves gasten mes diners son el vestit i. el calgat, les
aficions i hobbys i sortir amb els amics.37 Tot i així com en els altres grups
de població també dépendrá deis ingressos, entorn socíoeconómic, nivel!
d'estudis, etc. Pero tot i els diferente nivells de consum tots seguirán la
mateixa pauta que marca de forma prominent el grup de referencia. Com
s'extreu dé les seves priqritats, la roba i el calgat son els prindpals
instruments a la vegada que els elements d'acceptació i valoració de la
resta del grup. ., .

3 5 INC . ' ' . . -.
3^ Segons INJUVE. 1997. El 23% deis joves espanyols donaven tot o part deis seus
[ngresos propis a casa. INC.

" I N C . - • • • =
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A través de.la dificultat d'accés á certes formes de. consum aprerien l'elevat
esforg económic del consum, entren amb conflicte amb els pares i crean
expectétives exagerades sobre la satisfacció que els hi doña el consum. Un
altre qüestió és l'aprenentatge per a discernir, prioritzar i escollir en un
eñtorn no gens favorable, si tenim en corhpte que gran part de la publicitat
va orientada a. un públic jove álhora que utilitza estratégies i símbols
juvenils. També s'ha de considerar la manca d'espais públics per a joves i
llocs de referencia fora deis espais comerciáis.

El que mes aprecien els joves espanyols de totes les coses que teñen:

N: 788

Generé
Dones
Homes
Total
Edat
15-16
17-18
19-21
22-24
25-29

Esport

2,0
9 , 1 '
5,7

5,0
. 8 , 1

6,1
4,7
3,6

Cultura

17,3
11,1.
12,4

5,0
8,9 ;

17,2
22,6
16,0

Fetitxe

11,2
4,0
7,5 .

8,0 .
8,1.
11,1
8,5
4.;o

Font: INC

Aparells
electrónics

21,4
29,3
25,5

37,0
32,3
26,8 .
.17,9
. 18,4

Roba

20,4
8,1
14,1

27,0
20,2
13,6

.15,1
7,6

Cotxe

8,2
23,2
15,9

, 7,0
9,7
14,6
17,9
23,6

Son notables les diferencies de genere sobretot répécte a la cultura i la seva
importancia posterior per Tjncorporáció al mercat de treball. Segons les
edats es pot apreciar com Centrada a Tedat adulta prioritza els components
mes pragmátics i estratégies. . .

És destacable l'alt grau de conciénciacíó entre éls jqves sobre el problema
de í'habitatge resposta quasi majoritária al contestar per aquelles coses que
ño poden teñir per falta de diners.

Segons Testudi de ('Instituto Nacional del Consumo el 90% del joves
enquestats d'entre 25 i 29 anys teñen targeta de crédit (propia 6 familiar).

• Gént gran (65 o mes anys)

La póblació de gent gran es cada cop mes importaht des de molts punts de
vista i també si tenim en compte la seva capacitát de consumé Aquest grup
junt amb els ménors de 24 anys son els. mes pobres pero no per aixó han
d'ignorar^se com a consumidora amb un potencial d/influéncia i consum
prou significatiu.

La gent gran un cop deixa de rebre el salan directe del seu treball i passa a
dependre de les pensioné o altres retribucions de capital ha d'adaptar el seu
nivell de consum a la nova economía familiar que s'obre amb l'etapa de la
jubilado. De vegades es poden adeqüar les despeses al nou nivell
d'irigressos, pero també hem de teñir présent l'augmént del nombre de llars
a on el cap de familia te 65 o mes anys.
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El consum dé les persones grans ha créscut com a conseqüéncia de
l'increment de les pensions, en valors absoluts, tot i la contracció de
les despeses fruit de la dependencia de les pensions de jubiláció o
viudetat.

Els béns i servéis que mes preocupen a la gent gran son els aliments, els
paraments de la llar i les despeses amb salut Béns que consideren mes
cars per la seva capácitat de compra ¡ que creuen haurien de ser regulats
per l'Estat. L'última despesa que sacrifiquen en cas d'haver de prescindir dé
quelcom son les transferéncíes a familiars. .

La priorització de certes formes de consum ¡ la géstió de ['economía familiar
son la constatado d'una ética del consum propia d'una generado austera
que ha conegut les mencances i la dificultat per aconsegu|r els recursos
suficients per satisfer les nécessitats básiques. Una ética que controla el
consum excessiu alhora que té una cultura d'estalvi propia -"el raconet"-,
tot i que el 50% de població espanypla de 65 o mes anys declara que no
estalvia res38, pero en conjunt el fet de no tocar o augmentar Kestalvi. té un
¡mportant vessant económica i simbólica. L'instrument financer prioritari
d-estaívi son els.comptes o llibretes de baixa reridibilitat, després d'altres
formes alternatives com la propietat de béns immóbles, o guardar-ho a
casa. La conscienciació sobre la nécessitat d'estalvi ve de fa yoluntat de rio
vóler dependre ni ser una cárrega per ningú, ¡per deixar "alguna cosa" a la
familia.

El comportament dé compra es diferencia forca de la resta de població ja
que mostren un alt grau de fidelitat a les marques i a: determináis comergos
on es prioritza la confiaríga davant de la rapidesa i í'autoservéi - tot i que el
supermercat ha entrat en forca en aquest cól.lectiu per una qüestió de
preus-. També mostren preferencia per pagar en efectiu, i per ta'nt, les
targétés de crédit teñen una incidencia minoritaria.

El repte és reconéixer Kimportant voíum de consum que cada cop será mes
signíficatiu per part. de la gent gran i la nécessitat d'adequar I'oferta dé
productes i servéis, a. una població que la nostra, societat ,arracona molt
sovint. , • • • • • . . . . '. • • ' k . •

• Exclosos deis consum: .

"Si en una altre época ser "pobre" significaba estar sense feina, ávui en dia
es refereix fundarhehtalment a la condició d'un consumidor expulsat del
mercat". Evidentment ais exclosos del consum per manca de feina s'hi
afegeixen els exclosos amb feina. Com mostren les estadístiques cáela cop
mes famílies amb algún actiu treballánt entren a formar part de la pobresa.

38 INC .
39 Tot i.així'el treball remunerat és-l'elemént básic d'obtenció de recursos
mohetaris i son els aturats els que entren en un espiral on ei fet de rio
treballar els hi dona mes temps lliure, pero amb menys capácitat de
consum, mes hores de televisió, mes frustració.
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La pobresa és també una condició social i psicológica que es mesura a partir
d'estándars sócials i per tant és canviant segons el desenvolupament
económie de la societat. Sí que hem de considerar la frontera entre els
exclosos de consum de béns primaris i els que provenen de l'endeutament
fruit d'una maía planificado objetiva d'individus i famílies dayant les seves
capacitats de despesa fet que no ignora la possibilitat de compartir ambdos
grups sentíments de frustrado ¡ consum insuficient.

3.3 EDUCACIÓ I VALORS

• Marc general: :

Segons ete catalaris la familia continua essént el mes importánt de la seva
vida: ;

Aspectes importants en la vida

Familia
Molt
Bastaht

Treball
Molt .
Basta nt

Temps Lliure
Molt
Bastant

Catalunya
1990

86
13

70
24

• 4 1 " .

46

Catalunya
2000.

85
14

4 6 ••'

.42

31
51 .

Font: Enquesta europea dé valors.

La societat catalana davant ía progressió del valors postmaterialistes
(Inglenart, 1990) tendeix a reduir la importancia d'aquells valors que giren
al vqttant de Teconomia -come! cas de la feina, factor a considerar davant
•l'alt índex d'átur a Catalunya i Tincrement de la temporalitat i précarietat de
les contractacidns-;

Aquesta tránsició és progressiya, fruít d'una societat que es mostra
reformista mes que rupturista i favorable al manteniment de Tordre, entes
com la voluntat de cahvis paulatins i no traumátics.40 . .

Aquesta tendencia cap ais valors mes intangibles i no quantifícables de la
societat postmatería lista es veú pa/esa en el següent quadre on la categoría
de vida senzílla i natural, tót i la seva ambigüetat, és la mes assenyalada.
Una concepció de vegades ingenua com en el cas de la visió d'un nión rural
idílic, que mostré el can vi en el discurs idéológic tot i que els ha bits encara
s'han d'anar adaptant a les noves creehces: .

40 Segons l'Enquesta europea de valors. Catalunya 2001
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Can vis que-es desitjarien en un futur proxim a Catalunya

Manera de viure mes senzilla i natural 87%

Vida familiar

Desenvolüpament de l'índividu

Menys diners i béns materials

Mes tecnología .

Mes autoritat

Mes poder local

Mehys importancia al treball

86%

68%

59%

40%

38%

25%

4%

Foht: Els catálans a l'ehquesta europea de valors. 2001

És impotant senyalar el preu que els catálans están disposats á pagar per la
consecució d'una forma mes semilla de viure, que poderñ extreure a partir
de les actituds deis catálans sobre el medí ambient extrapolable a d'altres
valors postmaterialistes.

Actituds sobre el medí ambient

Molt
d'acord+

En desacord No ho sap - no
+ Molt en
desacord

ho contesta

El; govern ha de redüir la 84
contaminació del medí ambient, .
pero aixó, a mi, no m'ha de costar
diners
Donaría . una part deis meus 54
ingressos si estigués segur que
aquests diners s'utilitzén per. a
prevenir la contaminació del medí
ambient . .
Estaría d'acord amb una pujada 49
d'impostos si la recaptació extra
s'utilitzés per a prevenir la
contaminació del medianibient

11

41

45

Font: EVS Cat 200
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Valors deis catalans:

Valors fámiliárs: aquesta familia tan important pels catalans és una
familia en qué els valors matrimoniáis clássics perden forca, valors com
la paternitat, la matérnitat i l'atehció ais filis van perden centralitat en
vers ais valors d'indépendéncia i llibértat deis seus components. Un altre
element ha considerar son els valors vers la redistribucio dé les tasques
domestiques entre home i dona dins de la pa relia que avanca molt mes
ra pida meni que la rea litat práctica dins de les pa relies catalanes.

• Davant el tréball: eis catalans priorítzen els aspectes mes instrumentáis
dé la feina davant deis components mes social .

- .' Característiques importants en una feiná(%) '
' ' . . - • • • • . . . . Catalunya 2000 ,
Bons ingresos : 81
Seguretatde treball . 68
Boná jornada de treball . 58
Companys de feina agradables . . ' • • : .56
Que el treball s'ajusti a les capacítate personáis . . 49
Que siguí interessant . 49
Bones condicions rhateriais i físiques-de treball .46 ' .
Disposár de.temps íliure els caps de setmana 42 .
Oportunitats d'ascens i promoció 42 . '
Sense gaíre angoixa ni pressió 39
Útil per la societat . 3 5
Ün tréball ben considerat per la gent 32

Font: EVS Cat 2000 .

també podem yeure que la valoracio deis catalans davant de l'estatus social
ócupacional és plenament monetaria, traduít amb l'expressió:"sí, pero quan
cobres". La seguretat en el treball en segona posició mes que un análisis
valoratius plasma una realitat pragmática, ja que és el principal component,
d'ingressos económics, de les famílies ¡ ciutadahs catalans.

• Relació social i solidaritat: Respecte el 1990 s'observa una disminució,
deis percentatges ássociatius, pero es man té la córrelació entre taxa
associativa i treball voluntan que mostra la fqrta implicado i activitat
d'aquests grups. ; .

L'associacionisme en l'enquesta de valors mostra una disminució; és passa
de xifres de ..pertinenca al voltant del 30% (sempre mes baixes que la
mitjana europea) al 22% a Catalunya l'any 2000.41

Pertiñengaaorganitzac'ións

Esports o activitats recréatives. •' 6.8

41 Segons I'EVS Cat 2000 . .

• - • • • . ' • • • " • . • . - • ' 7 6



Activitats educatives, artístíques, musicals o culturáis •
Sindicáis . • . • •
Organitzacions refigioses o d'església . . : ' . . .
Servéis d'assisténcia a les persones grans, discapacitats o persones
necessitades.
Treball amb la jovehtut , . 2.1
Organitzacions voluntarles relacionades amb la salut 2.0
Desenvolupament del Tercer Móñ / Drets humans 1.9
Associacions professionals : 1.8
Grups relacionáis amb la dona ' 1.8
Conservado i p'rotécció del medi ambient, ecología, drets deis 1.7
animáis . • . : . • , '•
Partits o grups poíítics . 1.4
Accions locáis sobre ja pobresa, treball, habitatge, igualtat racial • 1.3
Moviments per la pau , . . 0.7
Altres • . • . 3.8
Cap . ' • - - . . ' . • 77 .8

. : Font: EVSCat20Ó0

Al voltarit del 84% deis que pertanyen a aqüestes orgaríitzacions també hi
presten un trebali voluntan gratuTtament.

El perfil mes representatitu. és el format per persones d'entre 18-44 anys,
treballen per compte propi, amb estudis superiors, d'estatus mitjá i aít,
¿'esquerra i de dretes, católics i no creients.

5.0
3.0
3.0
2,8

\
• i
,i

• • i
Ir

També és importaht evidenciar la relacjó entre áctivitat associativa i la
riquesa de les relacions socials; amb amics, amb companys de la feiria, etc.
Donant com a resultat una continuum entre máxima sociabílitat i mínima

•relació: • • " . . • ' . . .

Estatus alt i mitjá alt
Amb estudis superiors

Dreta
De 18 a 44 anys

Católics practicahts
Hornes/ éstudíants
Amb bátxillerat i FP

Estatus mítjá
Esquerra

Indiferents + agnóstics

No creients
Gátólics no practicante

Estatus mitjá baix
Centreesquerra ;

Amb estudis primaris
De 45 a 64 anys

Dones ' „ .
Centradreta
Estatus baix
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•.. . ' ^ Estudis primaris incomplets
•••; , .. - . Amb 65 anys i mes . . . : . .. '

S'ha dé teñir en compte pero que els nivells socials mes baixos teñen áltres
formes associatives i de relació socjal que rio queden refléctides a les
estadístiques.

• Discriminado i immigració: . .

Peí que fa.a.la relació amb els altres, els catalans es mostren mes tolerants
l'any 2000 que l'any 1990. Tot i així hem de destacar diferents
divergéhcies: ' . .

En primer lloc discriminen mes a les persones marginades córh els
drogadictes o. alcohólics i exréclusos fruit d'una societat que visuálitza el
fracás com una responsabilitat personal, com diu Texpressió "no n'ha sabut
sortir", característic d'una societat individualista.

Destaca en segon lloc, la importancia de la informado i del coneixement á
l'hora de valorar els rna|alts de la sida; la por al desconegut ais noranta
donavá uns valors mplt alts de rebuig que disminueixen considéráblement
l 'any 2000 . •• ' . ' . , ^ "..;

En tercer lloc, els immigrarits, tot i teñir puntuacions baixes, teñen un a|t
.nivell'.de variabiiitat segons la procedencia sobretot en el cas deis
• musu lmans ; ' . .. . • ••'• . . . .

A QUÍ no li agradaría teñir com a veí? . ;,

% de rébuigs '

Mémbres d'ETA
.Drogadictes ' :

Persones que beüen molt
Persones amb antecedente penáis ;
Extremistes de dretes
Persones emocionaiment inestables
Gitanos .
Extremistes d'esquerres .
Persones amb.sida .
Musulmans ;

Hombsexuals
Persones d'altres"races ."'-.
Treballadors inmigrants/estrangers • _u. .- ±±^ . <

: . . Font: EVSCat2000 . . I!

Dintre d'aquésta yaloració.el perfil de persona que mostra els valors mes. ,¡
extrems-alts és el d'una. persona que treballa per compte propi, amb estudis
primaris, amb un autopósicionamént polític de dretes i amb l'origen de
pares i filis nascuts a Catalunya. La resta dé categories son mes diverses,
com estatus socioeconómic, catolicisme, genere, etc.
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72
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34
32
31
25
24
22
17
14
11
i o ' • . . - • •

• 9 . .

Catalunya
1990

.'' 75
.62
46

• 4 6
: 29

28

26
38
18
30
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Es important destacar ¡'imparte del discurs oficia/ i extés sobre la
immigració com un fet "útil" i necessarí per hosaltres que ens ha de portar
beneficis:

. . Adfnissió d'immigrants

El que ha de fer el govern amb Ja gent . Catalunya Espánya
que ve aquí a treballar. 2000 . 1999
Deixar venir tothom que hovolgui 10 18
Deixar venir la gent si ni ha llocs de 56 52
treball disponibles •
Establir límits estríctes al nombre 27 21
d'estrangers que puguin venir.
Prohibir l'entrada a la gent que ve d'a I tres 1 2
paísos
No ho sap/Noho contesta ' 5- '_' •• • r_ • 8 ' •

Fqnt: Efs cataians a l'enquesta europea de valors. 2001

La societat catalana es manté en la seva posició moderada i reformista. Les
dues respostes mes apuntades deixen éntrevéure la contradiccio davant de
la immigració; per uñcostat Texpectació davant ('arribada d'immigrants
d'altres árees culturáis i per l'altre la necessitat real de molts petits i
mitjans empresaris deis tres séctors clássics de Teconomia de rná d'qbra.
Aquesta conceptualització de Timmigració corn una eina necessária pero
molesta pót donar tendéncies cap a la discriminado residencial i
participativa. Fet que es demostra quan ánalitzem les respostes a com s'ha
de produir el procés d'incorporactó deis nous immigrants a la nostra societat
en la qual el 20% del total d'enquestats creuen que els iñmigrants poden
mantenirels seus costums i tradicions, el 63% creu que han d'adoptar els.
costums del nostre país i el 17% no ho sap/no ho contesta.

• Pobresa:

Els cátálans conceptualitzerí la pobresa de maneres diferents: en aquest
país hi ha gent que viu en situado de necessitat (suma de % de i r + 2n
llocs);

Catalunya Catalunya . Espanya
• - . . - ' - 1990 2000 1999
A causa de la injusticia 59 61 ,70
en la nostra societat
Perqué teñen mala sórt 41 52 40

Per mandra i manca de 51 47 . 3 6
forga de voluntat
És una part inevitable del 30 28 31
progrés modern . .

. Font: EVSCat2000

79



A partir de la taula anterior podem identificar quatre tipus diférents de
pobres: . " • • ' '

Pobres per injusticia . .
Pobres estructuráis
Pobres antics . . . •
Nous pobres ; . . .

• Religió.

L'ariy 2000 a I'EEV els cátalans es consideraven en un 43% com a religiosos
en cánvi el 74% declara la seva pertanéncia a una religió, deis quals el 7 1 %
a la católica. Aquesta aparent contradicció no deixa de mostra una resppsta
coherent á la realitat del nostre témps. Davant de la privatització i
secularizado del fet religiós, en els ámbits personáis preval una forta
presencia de la religió católica en l'espai i el temps -des de les esglésies
que presideixen el territori cátala fins al ritmé anual i les festivitats d'origen
cristiá-. No hem d'oblidar tampoc el monopoli de la definido que han
controlat el que anomenem "grans religions", davant de noves formes de
viure respiritúalitat i la trascendencia que escapen de definicions riguroses
pero rio per aixó menys religioses. . ;

• Posicjó política ..

L'autpposicionarhént en l'escala esquerra/dreta doria una puntuació mitjána.
de 4.75 (5.5 és él punt mitjá). L'escenari polític viu entre el prestigi deis
experts yersüs els pplítics junt a la crítica al régim del funcibnariat.

• ' identitat catalana :

Segons I'EVS puja el sentimént d'identitat local (poblé o ciutat) enfrorit de
la identjtát cosmopolita que disminueix. La identificado majoritária a
Catalunya és la que comparteix en diférents graus la catalanitat i
Tespanyolitat. Novamerit comprovem l'éxit del díscurs polític ja que el 59%
d'enquestats consideren que és cátala qui viu i treballa a Catalunya seguit
del 53% deis que mostren voluntat explícita de ser catalaris.42

1 . 1 . O C I I NOVES TECNOlOGIES

• Marc general:

La millora de les condjcions del treball, sobrétot peí que fa a la disminució
d'hores i dies treballats; l'augrnent de Tesperanga de vida; la disminució de
la taxa d'activitat masculina no compensada per l'augment de la taxa
d'activitat femenina i l'atur ens apropen a una societat ón el lleure va
guanyaht terreny. Tot i així no poderh deixár de teñir en.compte raugment

42 Les condüsíons fináis de I'EVS Cat 2000 defirieixen la socjetat catalana
com satisfeta, mes conservadora, rriolt secularitzada, individualista,
pragmática, permisiva i tolérant.
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del temps dedicat al transporta a la.formado i l'encobrimerit del treball
domestic.

La práctica del lleüre s'articula a través del consum. De totes les actívitats
de témps lliure les culturáis í les esportives son les mes freqüents.

El lleüre és fonamentalment receptiu i pássiu dins la casa, pero quán sé surt
de casa és prihcipalment actiu. ; . .

A la riostra societat teñir accés a l'oci i al lleuré és una conseqüencia directa
del nivell de renda de les famílies. L'oci está lligat directament a la capacitat
de consum:

Lleuré

Principal despesa
Segona. despesa
Tercera despesá
Quarta despesa
Cinquena despesa
Ultima déspesa

Paguen
hipoteca/lloguer*

, • . 0 . 3
2.9
4.6

28.4
- 35.4

2 8 . 4 . - • - . . . .

No paguen .
hipoteca/lloguer**

0.4
• • • • • . 2 . 1

34.8
45.7
17.0
0.0

Font: Enqúesta sobre la planificacio de l'economia doméstica. ICC. 2003
*Base; 345 enquestats

. . **Base: 282 enquestats

Practiques culturáis .._•-

Lectura, i escriptura . ' , ' ' ' . ' •
Lectura de Mibré . 61.2
Lectura de diaris 76.7
Lectura de revistes : 51.1

. Escriure • . ' . . . ' . 13.3 . .
. . M ú s i c a '. • . • • • ' . . . ' • •

. Audició 87.Ó
Assisténcia a concerts 32.1.
I n t e r p r e t a r • . , . ' • ' • 8 . 9
Cantar ..; 3.1

Arts escéniques .
Cinema -; 63.0 .
Teatre . :29.9
Dánsa . 7.6 .

' . Circ ;. ;. 5.9.
Fer teatre 2.4:
Ferdansa 3.2

Arts plástiques
Dibuixar o pintar 12.6
Fer treballs manuals . 22.6

Biblioteques 35.3
Müseus . 39.2
Exposicions i galéries 35.4
Monuments histories, artístics i religiosos 41.1

81



. . Audiovisúals
Mirar la televisió 91.5
Escoltar la radio 75.8 .
Usar el vídeo o DVD 33.1

Associacionisme . . 31.3
Font: Enquesta de consum i practiques culturáis dé Catalunya, 2001.-

Una primera üllada a la táula ensmostra una societat televisiva, és a dir,
acostumada a l'espectacle pero no a l'actuació. Lleguim péró no escrivim,
veiem teatre pero no actuem, escoltem música i no cantem. Una societat
participativa de forma passiva, que és present sense presencia. Com afirma
David Ghaney la societat moderna es caracteritzáva per ser una societat
espectacular, en canvi, Tactual és una societat de l'espectacle.43

Analitzant les dades segons genere, edat i nivell d'estudis tenim divérses
conclusions:

•. Lectura i escritura: els homes llegeixen mes els diaris que les dones, que
a la vegada fán major ús de les revistes. Per edats el grup mes jpve de

. 15 a 29 anys.és él mes lector en els tres formáts i també té mes hábit
d'escriure (22%). La variable nivell d'estudis també s'orienta de menys a
mes cap ais estudis superiors.

• Música i arts escéniques: de nou els joves son el grup mes actiu tant en
l'audició com en la interpretado áixí cbm els ubicats dins deis estudis
superiors. , • ' '

• Arts plástiques: els treballs manuals son preponderantment fémenins,
indeferents ais nivells d'estudis i majoritaris en els grups d'edat de
majors de 45 ánys.

• Bibliotéques, museus, exposicions i monuments: mantenen les
. tendéncies del major consum per part del grup d'edat. de 15 a 29 anys i

amb nivélís d'estudis superiors. ,
• Associacionisme: els hpmes donen una taxa del 36.7% en front de les

dones 26.3%. El grup mes participatiu dins la poca variabilítat és el
d'edats compreses entre els 30 i els 44 anys. On si hi. ha diferencies
significatives és a l'analitzar-ho segons el nivell d'estudis. Ánem d;un
15.3% al grup sense es'tudis aí45i5% del grup d'estudis superiors.

. Si hi áfegim l'analisis territorial veiem. que son els municipis mes petits,
d'entre 2.000 i 10.000 hab., on hi ha un majbr nivell d'associaciohisme;
centres urbahs amb una activitat demográfica rnólt dinámica. -

• Equipaménts culturáis a la llar:

'Els, equipamehts audiovisúals mes comuns a les llars catalanes son: el
televisor (99.7%), les radios o radiocassetts (94.4%), la camera fotográfica
(88.8%) i el vídeo (85.0%). Un fet que si bé constata el desmesurat pes
específic de la imatge yers els altres sentits manté una presencia important
de la radio com un instrument d'od i informado que no demana dedicado
absoluta. Deis aparel/s músicafs a fes llars un 77.8% teñen cadena musical
majoritáriament amb lector de CDs que a la vegada és el format principal
davant deis cassettes i el disc de vinil. Com deiem antériorment, de nou, la

43 Fet que coincideix amb el que Baudrillard anomena com a "era de la simulado".
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proporció d'espectadórs és forga superior al d'actuantsja que sois, en un
34.2% de les lía rs catalanes hi podem probar instrüments musicals.

• Disponibilitat de temps lliure:

La percepció deis catalans sobre la disponabilitat de temps lliure és:

Catalunya.
Molto

21
forga
.4

Suficient
39.9

Insuficient
38,7

Font: Enquesta de consum ¡practiques culturáis de Catalunya, 2001 .

Les dones teñen 4 punts mes de respostes "insuficient", segurament, degut
a la major cárrega de les tasques domestiques i Ta ten ció ais filis. Els grups
de 15-29 anys i de mes de 65 anys son els mes satisfets amb el seu temps
lliure enfront a les edats que están en el període productiu, mes lligades a
les obligacions laboráis. El grup deis sense estudis son els que millor
áccepten la séva disponibilitat de temps lliure enfront deis d'estudis superior
que son els mes ¡nconforrnistes. Si considerem la importancia de la renda
en el consum d'activitats de lleure, son els grups de menor renda assóciats
ais menors estudis qui teñen mes equilibrát la capacitat de consum versus
el temps disponible.

Davant la pregunta peí nombre d'activitats quereaíitzen els ehquestats en
el seu temps lliure la majoria de respostes es móuen entre fins a dues i tres
activitats.. . .

¿es activitats realitzades duranta ef temps lliure

Activitats (deu possibilitats de respósta)
Passejar
Mirar la telévisió
Reunions o ápats amb familia o amics
Platja/Piscina/Prendre el sol
Llegir ." : • ' . .
Feines de la llar, cuinar

-Dormir o reposar
Fer esport . ' .
Sortida a bars i copes
Estudiar, assistir a classes
Anar al cinema, teatre, concerts
Excursions, viatjar, segona residencia
Activitats d'ordinador
Anar a comprar
Anar a bailar i discoteques
No té temps lliure
Bricolage • : .
Treballar
Cura d'altres persones •
Festés populars

47.4
34.8
33.0
28.8
24.4
22.5 .
19.5
16.1
10.1
9.3
7.3
6.0
4.5
4.3
3.5
3.4
3.0
2.7
2.6
2.2

Font: Enquesta de consum i practiques culturáis de Catalunya, 2001
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La taula anterior entraría amb contradicció amb el fet de que el temps lliure
és un temps de consüm, ja que les tres primeres respostés no demanen
explícitament l'us de diners. Hem dé destacar la importancia terapéutica de
la resposta "passejar" per la salut de la població i el triomf del discurs medie
sobre els hábits saludables de l'exercici físic continuat i moderat.

./Si fem ¡'análisis de les activitats segons, si es realitzen en dies laborables o
en caps dé setmána veiem que la televisió perd pes davant.de les reunions-
familiars i la platja-piscina-prendre él sol durant el cap de setmana a la
vegada que augmenten el pes d'actjvitats com anar a les discoteques,
excursions, cinema, ... És en els dies laborables quah la gent junt amb el
passejar i mirar la televisió fa amb major mesura llegir, feinés dé la llar i
dormir-reposar.

L'estudi segons el genere ens mostra. dues divergéncies destacablés, en
primer lloc el 9.4% del homes que es dediquen a feines de la Ilar-^uinar
davant del 34.7% dé dones. A part de la desigúaltat en la distribució de les
tasques domestiques és il.lustratiu que una tercera part de les dones
enquestades assumeixin que és una tasca de temps lliure, fet que ens
demostra la manca de valorado i de reconeixement per part de la sócietat
de les tasques de lacasa com uri acte éstrictament laboral.

En segon lloc él 22.2% del homes realitzen alguna activitat esportiva davant
del 10.3% de le,s dones fet que corrobora els desiguals nívélls eje federats
espórtiús a Catalunya44, així com, rassociació entre activitat física i
masculjnitat.

Segons els grups d'edats hi ha les diferencies esperables corh el fet que el
grup dé mes dé 65 anys escull en mejor mesura la resposta passejar i éls
mes joves l'esport i les copes. Sorpren mes rhomogenettat en la resposta
mirar la televisió que en tots els grups d'edat es manté en la segona o
tercera opció.

Si analitzem les dadés des de la variable nivell d'estudis és quan pódem
respondre lá contradicció que plantejáyém a| principi. És el -lleure una
activitat de consum? Tenint en compte altrés estudis estadístics que
correlacionen significátivamerit el nivell d'estudis amb les retribucións
salariáis podem apreciar a partir de la taula següent:

Activitats
. • • - -

Pássejar
Mirarla televisió
Reunions o ápats amb
familia o amics
Platja/Pisciria/Prendre.el sol
Llegir
Feines de la llar, cuínar
Dormir o reposar
Fer esport

Sense
estudis

64.9
43.5
34.7

17.3
11.0
47.0
21.2
4,0

Estudis
primarís

57.6
37.8
31.7

27.4
18.2
28.8
22.6
12.0

Estudis
secuhdáris

37.7
31.2
32.6

29.9
. 26.0

15.3
,17 .7

20.5

Estudis
supériors

37.0
31.7
36.0 -.

34.1
40.8
12. •
15.3
21.3

44 Vegeu Alíres Entitats del Tercer Sector |¡
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Sórtida a bars i copes 3.9 6.5 15.1 10.6
Estudiar, assistir a classes 1.1 2.1 17.8 12.1

Font: Enquestá de consum i practiques culturáis de Catalunya, 2001

La importancia de la familia en els quátre grups es rnanté forga constant
sempre entre la segona j tercera posició. Les altres repostes vanen
¡nversament proporcional al nivell d'estudis i a la necessi.tat de dihers per
poder-les realitzar.

. . • Noves.teconólogiés: .

El desénvolupamént d'üna nova tecnología del córieixerhent és un fet que
canvia les formes dé relacionar-se entre els membres d'una societat a Thorá
que pot desplágar a l'extraradi social a grups que per deficiéncies formatives
o manca dé recursos no poden accedir-hi.45

Equipaments de ¡es llars catalanes (% sobre el total de llars)46

Llars amb ordinador
Un ordinador
Dos ordinadors o mes

2000
44.8
38.0
6.7

Llars amb'.conexió a Internet 18.5
Llars amb móbil
Un móbil
Dos móbils o mes

58.3
32.4
25.7

Font: IDESCAT

2001
45.7
37.5
8.2
27.1
64.2
29.0
35.2

2002
46.5
39.0
7.5

29.9
69.0
31.0
38.0

Aquest és un deis áspectes de la qüéstió: el.grau d'equipament de les llars
catalanes, que ens permet adonar que teñir ordinador no va associat
directament amb teñir connexió a.Internet i que un nou objecte. s'está
generalitzant molt mes rápidament: el móbil. Evidentment és aquest el
camí d'investtgació oh la Internet se separa de l'ordinador com l'únic suport
mecánic a través del qual operar. Tot i així la connexió a internet créix de
forma considerable, fet que no vol dir la generalització deis usos d'internet.

Mes important que l'existéncia o no de tecnologiés de la informado a les
llars és la freqüéncia i ús d'aquestés des de la llar o des d'altres punts de
connexió.

45 Sobre l'éfécte d'internet a la societat actual s'ha teoritzat molt45 pero
també és cert que l'estructura de xarxa ve de molt mes antic que l'apariació
de l'ordinador i ens podríem remontar a les vies romanes que unien centres
claus d'Europa amb la capital de l'imperi.

45 Les dades donades per La Caixa, per l'any 2001, son sensiblement inferiors:
41,8% de llars amb ordinador, 26,9% amb accés a internet i 53,9% amb móbil.
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Un o mes cops.per
Menys freqüéncia

Lloc . ....
A ¡a iiar
Al'lloc de treball
Ai iioc d'estudi
Á punts públics
A aítres ]¡ocs

Ús d'Internet*
Freqüéncia

Cada dia
Un o mes cops per

. Menys freqüéncia
Lloc.

A lá l(ar . .
A! iioc de trebaíl
Al lloc d'estudi
Á punts púbiics
A altrés Ilocs

setmana 29.1
11.1

81.6
16.7
47.5
20.0
27.6
93.9

43.0
setmana . 2 5 . 7

25.0

62.1
10:5
44.2

.14.5
.29.2

16.4
13.4

58.3
49.2
12.5
7.8
8.9
65.2

28.9
19.8
16.5

44.4
31.9
10.3
6.1

.11.8
Font: IDESCAT

*L'han üíiiitzát áiguna vegada

8.2
14.6

42.4
34.2
3.5
2,7
"4.1
35.9

16.3
8.4
11.3

26.0
17.8
2,9
2.0
4.2

• ' . - ; 3 - 4 •

5.7

iu.O
8.7

• • • 1 . 1 •

0.6
J-.J

7.4

3.5
2.3
1.6

5.6^
2.3;
0.9
0.2

. ; 0.3

12,7
10.8

43.4
. 26.6

13.3
6.6
8.8

45 .1

20.4
12.6
12.1 :

30.9
15.1
11.9
4.8

. 9.6

Hem.de considerar que eis pércentatges d'us de i'ordinadór com de la
Internet de la taula anterior son repostes valides a partir d'un sol ús. En
d'altres éstudis s'obtenen dades al voitant del 50,3% per í'ordinador i del
39,4% per rinternet47. Les xifres mostren un major ús en mes de 10 punts
per part deis homes, així com.peis grups'd'édat compresos entre eis 15-29 i
30-44 anys i el grup d'estudis superiors.

Hem de destacar la insignificant influencia dei grup de sense estudis i del
d'estudis primáris en rus de l'ordinador i de la Internet..

Segons ía grandária del municipisón eis compresos entre eis 10.000 i mes
de 50.000 hab eis mes "conectáis".

Pero tant importaht és ¡a freqüéncia de i'ús cüm quins son eis usos
específics, spbretot de la Internet:

Usuaris habituáis

Correu electrónic
Xat
Oci Cjocs, música, preparar viatges)
Compres per. iaxarxa

Áliments i productes d'ús diari .,
Pagament de.compres per Internet

Banca electrónica
Estudis ó cursos a distancia
Gestions amb TAdministració per
Internet

2001
primavera

81.3
37.5
71.8
16.3
3.5.

11.9. .
30.9
ó. 6

19.8

2001
tardor
83.3
39.9
71.3

, 19.6
3.4

15.2
35.3

. 7.9
26.1 .

2002
primavera

89.2
39.0.
67.4

• 19 .5 • .
4.2
14.5 '
24.5
6.7

41.9

47 tnquesta de consum i practiques cuiturais de Cataiunya 2001.



Gestions ámb
Internet
Teletreball

servéis sanitáris per 2.

7.

2

0

1

9

.2 -

.3

2

3

.2

:6
Font: IDESCAT;

Si bé.hí'ha hagut un intent ciar de promocionar les noves tecnologies de
rinformació, la propagado dihs la nostra societat és lenta i de vegades no
segueix els párámetres establerts pels experts48;. De les diferentes
possibilitats i usos que obre la Internet n'hi ha un que s'ha extés
rápidament i és l'é-mail. Segons un estudi publicat per l'Ássociación de
ususarios dé internet: "la dau de la popularitat de l'e-rhail té dues vessants:
és una forma efectiva i barata de cotnunicar-se entre grans distancies i no
demana velocitats altes de connéxió com d'altres aplicácions". En aquest
estüdi el 82% d'enquestats majors de 16 anys espanyqls feien ús de j 'e-
mail, xifra Ifeugerarnent per sota deis paísos mes avangats tecnológicament.
Pero la dada mes sorprenent és que el 38% utilitzava la Internet peí xát,
xifra que junt amb.Brasil és quasi el doble de la resta de paísos de l'estudi.

Noves téconoloaies i tercer sector a Catalunya49

• Grau d'utilització:

L'ordinador és emprat per mes del 90% de les entitats enquestades, seht la
mitjana d'ordinadors per entitat de 3,5 -tot i que el 21,9% de les entitats
teñen sois un ordiñador-.

Dos tergos de les entitats utilitzen el correu electrónic i la Internet, ús
direcament relacionat amb la grandária de l'entitat i el nombré de
treballadors. Pero en la majória d'organitzacions existeix una sola adréga
corporativa de correu electrónic i sóvint un únic administrador del correu
electrónic. Segons l'informe ésmentat, aixó dificulta tant la gestió de la
informado com la comunicado directa entre els professionals de l'entitat i
Texterior a través del mitjá inforrhátfc. Aquesta situado, poc á poc,. va
millórant si ténim en compte que la majoriá d'entitats han incorporat el
correu electrónic i la Internet en els darrers 3 anys.

Tan sois un 38% de les entitats disposen de web propia fruít de la poca
importancia que les organitzacións de tamany rnig i petit donen a la
comunicado. . .

El 57% de les entitats no ténen teléfon móbil i un 15% en dispósa d'un de
sol. , • • ' . : •• • • • • • - . • . . .

Les entitats qué utilitzen en major proporcio les eines infórmátíques son les
fundacions seguides de les associacions, les cooperatives i les ..entitats
religioses. Segons la seva fiñalitat serien les institucions amb pocs o cap
treballador remunerat que íntérvenen sobre població general en situado de
risc les que en fan un ús mes restringit (fet coherent si tenim en compte

48 Com en el cas de la TV que va néixer quasi com un instrument pedagógic.
^Segons l'informe Noves tecnologies i Tercer Sector a Catalunya. 2001.
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l'adequáció de l'estructura necessaria de l'entitat a la poblado a la qual va
dirigida). En contraposició serien les brgánitzacions d'aténció i supor ta
persones amb discapacitats les mes informatitzades.

Menys del 20% deis professionals entrevistáts: utilitza el correu dé forma
diaria, ús que contrasta amb la voluntat explícita d'incorporar les noves
tecnologies en la gestió de les seves entitats i amb la importancia que
donen, al nivell de formado informática, alhora de contractar personal. En
cányi l'ús de l'ordinádor está extensament generalitzat entre els
professionals per tasques administratives i de seguiment de projéctés.

. . .. . . Banca qn-Hñe .

Segpns un estudi de Opinática, durant el mes dé juny de l'any 20.01 un
35,4% deis internautes utilitzáven la banca on-line, pero d'áquests sois un
16,7% realitzava transaccions bancáries50 mentres que el 18,7% restant
sois en feia ús per consultes. . . . ' • . . .
El perfil d'ususari de la .banca on-line és preferentment un hóme d'edat
compresa entre els 25 i els 39 anys, de classe mítja-altá i en situado labora]
activa.

La dificultat per incorporar els servéis bancaris on-line s'eyideñcia peí fet
que jes entitats financeres principáis no son bañes on-line sino servéis
provinents deis bañes o caixes tradicionals. També podem comprovar com a
partir d'un estudi entre els professionals dé les finances i la Internet els
enquéstats es mostraven recelosos a un canvi cap a un sistema finaheer
corporatiu básat en l'Ihteriiet. Les raons mes freqüents per justificar
aquesta afirmado eren: la dificultat per a l'autentificació de les parts, la
integritát deis missatges, la seguretat de l'informació i la poca fórga deis
contráctes.^1 .

1.2. MITJANS DE COMUNIGACIÓ52

Els mitjans de cbmunicació son un aspecte sovint desates per l'Economia
Social i el Tercer Sector en una época definida com a l'era de Tinformació.
Qualsevol planifícació estratégica per a Timplantació d'una entitat de
fináncament étic ha de contemplar les especificitats de l'entorn comunicatiu
que l'envplta, en aquest cas el cátala,53 tenint en compte la doble
direccionalitat deis mitjans de comunicado. Una entitat financera ha
d'incorporar ('estrategia comunicativa pero'aihora qué pot esdevenir noticia
i ser font de referencia en un l'ámbit del finangament socialment
responsable.

Les principáis característiques de l'éñtorn cátala son:

50 Les entitat mes actives son La Caixa amb uri 19% seguida del BBVA amb un
1 4 . 3 % . • • . . • • •
5! Los profesionales de las finanzas miran hada Internet, CyberAtlas.com
52 ln forme.de la comuntcactó a .Cata lunya. 2 0 0 0 ;

53 Tot i considerar els tradicionals mitjans de comunicado no hem d'oblidar
d'altres formes de transmisió d'informació i de sensibilitats de carácter infqrmal.

• . " • ' • : • ' • • ' • ' . ; - . ' . ' • ' - 8 8



Premsa:

Preponderancia déla premsa. diaria d'információ general
Retrocés de la premsa de penetrado i increment de la premsa de
proximitat. . .
El mercat cátala es repártéix amb dos grans grups: el Zeta i el Godo,

Radió: • .' ' " '; ' . .

• Gran dinamisme tan deis sector públic com del privat .
• Davallada de la programado generalista i augment de la programado

especializada ' , - . ' • . .
• Fragmentado del mercat, jurit amb la tendencia a la concentrado
•,• Mitjá de comunicado que el consumeix un 48,6% de públic ubicat a. la

classe mitjana-mitjana; un 3 1 % el .segment alt i.un 20,4%. el segment
baix. Fet qué contradiü el tópic segon el cual la radio és un mitjá
preferentment de les classes baixes.

• L'audiéncia es concentra durarit les primeres hores del dia i al rriatí.

Televisió:. . ' .

• Els cañáis digitáls davant de la gran competénda que provoca
Tabundáncia de cánals opten per esdevenir empaquetadors de
programes existénts i déixant de banda la producció propia.

• Frágemntació. -
• Domini de la televisió generalista en front de la temática.
• Les cadenes genaralistes están énfo.cadéó a programes conformado i
' .. ' f i c c i ó . • • . • ; , . . . . . -• •

• Increment deis infoshows i deis reality show, es a dir, a favor de
respectacülaritat. : .

• Els télevisors canvien de forma, augmenten la mida, i es converteixen
amb eines digitals. • . . - . ' ' • • ' . . . •

• pomini deis cariáis d'ámbít estatal i cátala tot i l'important xarxa de
televisions locáis. ,

• Tréncament dé les frontéres de genere i tendencia a l'hibridació deis
continguts de Toferta. .

• L'any 1999 els catalans van consumir una mitja de 216 minuts diaris de
televisió un increment de 8 minuts respecte l'añy 1998.

• La principal font de finangarhent és la publicitat tanü per fes priyades que
no son d'abonanient com per les publiques.

• La televisió és l'objectiu principal de l'inversió publicitaria sobretot en les
cadenes d'ámbít estatal.

• El mitjá mes utilitzát per la publidtat és la televisió seguida pels diaris. i
les revistes. Els mitjans menys utilitzats son la radió, exterior i cinema
amb un 1 1 % de la inversió en publicitat.

• Els sectors amb mes inversió amb publicitat son: l'aliméntació; cultura,
. ensanyament i mitjans de comunicado i bellesa,. higiene i salut.

La comunicado local: . . .
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La vitalitat deis .mitjans de comunicado locáis és cada dia mes present
. davant de l'homogeneitat de 1'informació generalista proporcionada per les
grans agencies. Mitjans que JIO s'han d'ihfravalorar ni per la seva
implantado territorial ni per l'ampli ventáll de públic al qual. arriben i que
per la sevá idiosincrasia teñen estructures, normalment, mes sociálment
responsables que els mitjans d'ámbit autonómic o nacional. Les
característiques principáis son: .

• r L'arribada de l'era digital ha estimulat raparidó i consolidado del mitjans
de comunicado locáis.

• La Internet és una eina molt utilitzada i dinámica de comunicado
associativa, local i comarcal.

• Dispersió, heterogeneítát, feblesa económica, amateurisme, excessiva
politització i excessiva comercialització.

• Joc de tres dimensjons: voluntariat, administració pública i empresa
privada. - .

La comunicado de les entitas de 1'Economia Social i él Tercer sector:54

La comunicado queda situada a un segori pía davant de les necessitats
diáries de gestió.de la majoria d'entitats de TEconomia Social i.el Tercer
Sector. Una rao mes per compendre la ríecessitatd'un bon fihangameñt per
poder donar resposta a un element tan essencial com son els mitjans de
comunicado. . ' . ...

• Creenga en la importancia de la comunicació per millorar la gestió a.la
vegada que poca considerado estratégica de la comunicació,

• Ús puntual com a forma de consolidado de les organitzacions, i per tant,
• manca d'információ tant a socis i donants com ais usuaris deis servéis.

• La majoria dé campányes van destinades a sensibilitzar els ciutadans o
donar a conéixer l'entitat

• Lá poca preocupado.en l'informació que transmeten a la base social i ais
donants crea problemes de fidélització i com a conseqüéncia de
finangament; ' . . .

Éls mitjaris mes utilitzats en les campányes de comunicado son per ordre
d'importáncia: conferencies i. xerrades; enviaments per correu;. cartejls;
premsa local;•. radio local; premsa comarcal; televisió local; premsa
autonómica i web o Internet. En mólta menys mesura mitjans de

54 Segons el.Llibre blanc del tercer sector civicosocial. Document de síntesis.
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APROXIMACIO ALS DIFERENTS
SOCIOECONÓMICS DELS POTENCIALS
DUNA ENTITAt DE FINANCAMENT ÉTIC

PERFILS
CLIENTS

4 . 1 . PERSONES I ENTITATS SENSE ACCES A L'ESTALVI
SOCIALMENT RESPONSABLE

Individus i famílies: persones amb capacitat- d'estalvi que decideixen
posar a disposici.ó d'altres persones, físiques o jurídiqués, els seus
excedente monetaris a canvi: d'una retribucíó; de seguretat en la gestió;
d'un destí socio-étic com a valor afegit i d'una participado en la gestió i en
ía direccionalitat deis seus diners.

• Entre 30 i mes de 65 anys.
• Dona i/o home. . . .
• Professionals i/ó amb ocupacions al sector servéis.
• Treball per compte d'altres-assalariats-.
• Nivell ejevát de formado. •
• Classe mitja i mitja/alta.

• IMiyells de cónscienciació i tolerancia elevats.
• Llagos familiars estables.
• . Equílibrí emocional. ,.
• Amb ordinádor i connexió á la Internet. .'
• Alt nivell de cohsum. . \ •
• Involucrat amb associacions com a voluntan i/o amb contribucions

económiques.
• Sensibles a formes de consuno sostenible i ecológic.
• HeterogérieVtat de motivacions: ecplógiques, socials, locals; d'ajuda al
. desenvolupament, etc. : ".:. '.
• Disponibilitat de temps de lleure.

• Amb l'habitatge cobert principalment amb régim de propietat i amb
credits contractats amb entitats financerés convencionals.

• Sense a|tres inversions de capitah .
• Graualt de coneixement de la dinámica bancária.
• Us habitual de targetes de crédit:

A la societat catalana veierry a partir del quadre següent, que les classes
que mes s'adapten en aqüest perfil son les forrriades pels assalariats i els
autónoms, estructura propia d'una societat amb una amplia classé mitjana,
com indica la tabla següent:

Estudiants Treball
per

compte
d'altri

Treball
per

compte
propi

A I'a tur Mestresses
. de casa

Jubilats

Classe social subjectiva
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Alta.
Mitjana alta
Mitjana
mitjana
Mitjana
baixa
Baixa

Font: EVC

- • ,

16
65

17

3
2000

1
11
47

35

6

3
2 1 . .
57

16

3

• -

3
24

44

29

1 •

6
42

36. '

16

; • -

• 4 .

• 3 4 " • /

42

20

Pero aquests grups amb capacitat d'estalvi i sensíbilitát social son a la
vegada forca vulnerables ais canvis de conjuntura económica.

Entitats de I'Economía Social i Tercer Sector

• Eundacions d'émpreses, mútues i fundaciqns de dimensió gran.
• . Cooperatíves. Organitzacioris anib una clara orientado mercantil i amb

un órgan legalmerit definít d'estalvi: el fons cooperatiu.
• En menor mesura associacions grans. .

• Sóri les entitats mes intercohectades amb xarxes dé segon grau.
• Influencia destecable dins deis sector dé I'ÉS i el 3S, així com, a les

institucions publiques.
• Legalment formalitzades ;
• ; Amb delegacións territorials o relativa implantado territorial, tot i

mantenir majoritáriament la seva seu central a Barcelona, ciutat.
• Professionalitzacíó de la gestío i deis recursos humans.
• Cohesió estructural interna. . . .
• Responsables i diréctius entre 40 i 65 anys preferentment homes.
• Directius amb contactes instituciónals. . '
• Concentrades en el sector servéis amb l'excépció de les cooperatives
. agráries. . • ' " . . • ' • • ' . . ' - - ' .
• Manca de representitivitat oficial en el món empresarial.
• Estreta connexió amb la societat civil. .'
• Tendencia cap a1 esdevenir empreses lu'crativés, tendencia realimentada

per les exigéñcies del mercat financer convencionar; :

• Bona imatge i considéració social. . .
• üs generalitzat de la Internet.
• Heterogeneítat de dimensions, ámbits d'actuació i servéis oferts.
• Influenciáis per iniciatives anteriors en Támbit de les entitats financeres

no cónvehcionals.
• Models derhocrátics de gestió. : :

• Important base social de cbnsumidors "conscienciats".

• Entitats amb volums ecónómics elevats i amb voluntat explícita de
suport a la creació d'una entitat de financament étic. .

• Sanejades económicament. - .
• A la recerca de retribucions competitives al mercat financer. - .
• Interlocutor definit: seccions o responsables específics en qüestions

financeres, amb coneixements pérmenoritzats i voluntat de participació
en la géstjó deis estalvis.

• Pes preponderant del finangament públic.
• Manca d'autonomia financera.
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• Estalvi procédent de puntes de tresoreria.

• • . . • ' • • • ' " ' • • •' • • . . • ¡ i

Empreses amb beneficí social • j¡

• Entitats amb voluntat explícita de suport.a la créáció d'una entitat de ._;
finangament étic. .

• Voluntat de recerca d'un segell d'exceMéncia social;
• Acceptació de les normes de funcionaméht de l'entitat de finangament

socialment responsable.
• Receptives a una auditoria social externa. : , - ¡

Empreses amb servéis i/o productes socials i/o étics . '

• Dificultat de definido .
• Empreses amb objectius que no prioritzen la maximització deis beheficis

perqué el séu objecte o subjecte de treball és considerat socialment
importapt. . . -

• Nous sectors d'acti^itat innovadora junt amb els sectors d'ámbit social
tradicional. . . !

Empreses amb estructura socialment: responsable . . :•• ¡

Económicament molt solides. 1
Minoritáries. . .
Preocupado per les persones i 1'entorn social. . . .
Capdavánteres en els seus sectors respéctius. . . . •
Treballadors amb un alt índex de productivitat i satisfacció laboral. i

• ' • • . ; • • • : • ; • • • • . : ; i

Altres entitats financeres

• Competéncia-cooperació: amb voluntat dé realitzar convenís de ¡.
col-laboració. , . • i--

• Polémica per l'aceptacjó de principís étics.dé gestió.
• Qui meriys acompleixi els requisits étics mes facilitáis ens donará.
• Reláció sense complexes a partir de críteris étics fonámentals. . ;, •
• . Alt gráu de coneixements bancáris i del sector financer.
• Voluntat de control deis órgans de gestió. \
• Criteris preferencials per: Entitats de finangament étic, cooperativas de !

crédit, caixes i bañes. . ]

A/ternátives .

• Petites dimensions. .
• Poc interconectades. ; .
• Capdaventeres en Támbit del finangament socialment responsable.
• Iniciatives heterogénies. \ - - . . '
• Sectorialitzades: donen cobertura a col.lectius molt específics. . '
• Models de gestió molt diferents. |
• Poca prójecció comunicacional. . |
• Bona imatge sociai. . j
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Convenaonals .

• Voluntat de crear (lagos amb una entitat nova que dona resposta a una
demanda de mercat que ells no poden cóbrír per Tencorsatament legal.

• Gran implantado territorial.
• Exigéncies estructuráis de coHaboració (per exemple per rus deis

caixers automátics).
• Voluntat de control deis órgáns de govern.

4 . 2 . PERSONES I ENTITATS SENSE ACCES AL CREDIT
"SOCIALMENT RESPONSABLE"

Emprenedors

• Heterogeneítat de projectes
• Mes importancia a la propósta o projecte i a la persona
• A través d'associadqns i d'altres intermediaras.

Inidátives que formen part deis nous jaciments d'ocupació a partir
d'actiyitats molt heterogénies que teñen quatre característiques en comú:

• Van déstinades a satisfer noves necessitats socials
• Es configuren en mercats incomplets . .
• Terien un ámbitde producció/prestació territorialmeht definit
• Son intensives en treball

Aquest cohjunt d'activitats es poden agrupar en quatre.grans grups:

• Servéis á la vida quotidiana (servéis a domicili, atenció a la infancia,
ajuda a joves en dificultats, noves tecnologies de la informado i
comunicació,...)

• Servéis de millora de la qualitat de vida (millora d'allotjarnénts,
seguretat, transports col.iectius, comerg de proximitat, gestió de
l'energia,...)

• Servéis d'oci .(turisme, audiovisual, valorització del patrimoni,
espórts,...)

• Servéis medi ambientáis (gestió de residus, gestió de raigua,...)

Emprenedors amb projectes sense fínangament

• Joves . .
• Poca experiencia professional. .
• Elevat grau de formado reglada o no reglada.
• Projectes innovadors.
• Nivells alts de risc.
• Sensibilitat per ihiciátives noves. .
• Ámb possíbilitats rápides de transido a una entitat financera

convencional.
• Necessitat amplíes d'instruments financers. '
• Amb voluntat de creado d'estructufes jurídiques de caire democrátic.
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Amplia oferta d'avals.
Inserció social plena.

Émprenedors próvinents de l'exclussió social

• Amb cultura empresarial no de subsidi
• Dificúltate per estabiir la viabilitat ecó-social.
• Dinámiques socials inestables.
• Experiéncies de frustrado.
• Dificúltate per trobáravaladors.
• Projectes arnb ¡nversions iniciáis petites.
• Amplia repercusió en í'entorn de l'emprenedor.

a. Immigrants: documéntate (indocumentats a través d'ES i 3S) .

• Dones i sobretot homes. . .
• Sense coneixement de la llehgua i la cultura organitzativa. •
• Per oferir productes i/o servéis al propi col.lectiu d'immigrants.
• Sector servéis. ,
• Enviament de diners a Testranger.
• Sense voluntat de creixement. .
• •', Empresa familiar extensa. Ált nivell d'implantació.
• Voluntat de permanencia i integrado.
• Joves amb familia. .
• De segona. generado.
• Amb cultura d'estalvi i crédit diferent : avals i consultors de ía seva

comunitat, fons de garantía, ...
• Importancia de la figura deis corresponsal.
• Hacinament en habitatges precáris.
• Relaciohs socials endogámiques.
• Iniatge social ambigua.

b. Atúrate .. • :

•: Joves menors de 25 anys amb nivells alts de capacitado.
• Majors de 45 anys, amb experiencia laboral.
• Llarga durada . " • - ' " .
• Dones mes que homes, amb nivells d'estudis baixos.
• Vinculado social baixa( aíllament).
• Frustrado. ' . . • - - . ;
• Inestabilitat emocional.
• A través de les oficihes de.promodó económica. ' . .•
• Amb familiars a carree.
• Atur encobert: contractes precáris i inadecuado professional.

c. Pobres . .

• És una dona .
• Es gran.
• És vidu, separat o divorciat.
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• Prové d'altres zoñes de l'Estat.
• Té menor instrucció i qualificació professional .
• Té majors dificultáis per accedir al mercat de treball. (persones en

situado d'atur o inactives)..
• Sense habitatge digne.
• Problernes médico-sánitáris afegits.

d. Discapacitats

• Gran capacitat organitzativa. Associats amb xarxa.
• Amb certa protecció legal.
• Amb voluntad d'integració laboral.
• Alts nivells de capacitado proféssional. , .
• Capdavehters en Tus de les noves tecnologies.

Entitats de ¡'Economía social i del tercer sector

Representades en els sectors tradicionals de ['economía:

• En el sector agrari represeritat per les cooperatives ágráries de difícil
penetració per teñir estructures própies com les seccions de crédit.

• En el sector industrial empreses de carácter innovador creadores de llocs
de treball.

• . En la construcció: entitats que facilitin Cacees a l^habitatge.
• En el sector servéis: servéis innovádors que cobreixin' les noves

necessitats socials, així com> empreses de distribució no monopolística i
de comerg de tipus alterriatiu ja siguí pels productes que ofereixén com
peí servei que donen. Turísme sostenibje, es a dir, projectes respectuós
amb el medí natural i amb la comunitat i l-economia local.

Entitats petites

'•• Fragmentado i heterpgeneítat
• Associacions i cooperatives de tamany pétit.
• Poc personal remunerat. .
• Treball voluntan. . .
• Sense especialitzadó funcional.
• Poc ús.de lá Internet. ;
• Preocupáis per la gestió diaria. Manca d'estrategies a llarg plág.
• Depenents del finangáment púbjic i de ('arribada de les subyencions.
• Volums económics baixos i necessitats financeres de liquiditat.
• Sense una seu o oficina fixa i/o estable.

Altres entitats

• Fundacións d'empresés, mútues, cooperatives i fundacions de dimensió
• gran. ' - ' " . . . . •

• En menor mesura associacions grans. .

• Son les entitats mes intercohectades amb xarxes de ségon grau.
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Influencia destécable dins deis sector de I'ES i el 3S, així com, a les
instítucions publiques.
Legalment formalitzades
Arnb delegacions territorials o relativa implantado territorial, tot i
mantenir majoritáriament la seya seu céntrala Barcelona ciutat.
Professionalització de la gestió i deis recursos humans.
Oohesió estructural interna; :
Responsables i directius entre 40 i 65 anys preferentment homes.
Directius amb contactes institüciónals. . .
Concentrades en él sector servéis amb. l'excépció de les cooperatives
agráries. ' . •
Manca de representitivitat oficial en el món empresarial. .
Estreta connexió amb la sócietat civil.
Tendencia cap a esdevenir empréses lucratives, tendencia realimentada
per les exigéncies del mercat financer convencional.
Bona imatge i consideració social.
Ús generaiitzat de la Internet. . : .
Heterogeneítat dé dimensions, árnbits d'actuacíó i servéis oferts.
Influenciats per.iniciatives anteriors en l'ámbit de les entitats financeres
nó cohvencionals.
Models démocrátics de gestió.
Important base social de consumidors "conscienciats".

Entitats amb volums ecoñómics elevats i amb voluntat explícita de
suport a la creado d'uríá entitat de finangament étic.
Sanejades écohomicament. ::
Á la recerca de condicions competitives a| mercat financer.
Interlocutor définit: seccions o responsables específics en qüestions
financeres, amb coneixéments permenoritzats i voluntat dé participado
en la gestió deis es'talvis.
Pes preponderant del finangament públic.
Manca ¿"autonomía finaricera.

4 .3 . CONCLUCIONS

La heterogeneítat deis perfils fa necessária uña aproximació próu
diversificada i amplia tant de productes i servéis financers com de mitjans
de comunicado i dinformació.

Si analitzem d'altres estudis realitzats ámb entitats financeres afins á una
entitat de finangament socialmént responsable, podem véure, que si bé la
resppnsabilitat social és un valor important, primer de tot l'usúari busca
una amplía gamma de producte i servéis financers així com un alt nivell
d'eficiéncia en la gestió deis seus recursos.
Davant de la pregunta sobre quines avantatges considera que teñen les
caixes rurals i. professionals respecte de la resta d'entitats financeres els
encastats mostren preferencia per les respostes mes pragmatiques:
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Font: wLa Banca Cooperativa"

1. Proximitat ais cíients grades a la ret d'oficines. . .
2. Assessorament dohat ais clients.
3. Disponibilitat d'hpraris. . . .
4.. Teñir servtei de banca electrónica. . - ,
5. Rapidesa en la resolució dé les concessions de crédits.
6. Condicions competitives deis productes i servéis.
7; El fet de ser una sociétat cooperativa (cornprorñís/vinculació deis cliehts

amb Téconomia social)
8. El fet de ser soci i poder participar en la presa de decisions.
9; Altres . •' . . . . . .

Un deis aspéctes mes pósitius és, Tatenció persbnalitzada cara a cara,-
estrategia que ja están incorporan la majoria de les éntitats convencionals.
també s'ha de considerar la importancia estratégica de.treballar amb
sectors d'activitát molt dinámics. . .

Es peraixó que qualsevol orgánització amb voluntat d'implantacio ferma i
continua en el restringit mercat bancari ha de considerar la possibilitat
d'oferir el mes rápid possible una extensa gamma de productes i servéis
financers, com ho deniostra Tenquesta:
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1 INTRODUCCIO

En l'Assembiea General de Socis de FETS del .passat dia 25.de juny de 2002,
entre d'altres, es va aprovar elprojecte de realitzar una Investigado Comercial.

Aquest projecte és especialment rellevant donat que obre camí en él tercer
objectiu de la nostra entitat: Impulsar la creació d'una banca ética a Catalunya.

De fet, aqüest estudi és la primera fase del Pía d'Empresa dé la futura entitat de
financament étjc. Obviar aquesta primera fase seria construir un projecte sense
els fonaments que li donin l'estabilitat necéssária. A mes, FETS. ha pogut abordat
la realitzacio de la Investigado Comercial formant un equip de treball enriquit per
representants de diferents ámbits (empresarial, económic; social, . financer i
jurídic), i vol contractar una empresa especialitzada en fer estudis de mercat per
tal d'obtenir uns resultats mes acurats grades a Taplicació d'una metodología
professional. . • .

Peí que fa a les successives fases a desenvolupar. en Telaboració del Pía
d'Empresa, per una banda FETS no té I'estructura .necéssária per afrontar aquest
repte i, per l'altra considera important que h¡ hagi entitats que s'impliquin en; el
projecte al mateixnivell. És per aquesta rao qué s'ha escóllit el camí d'impulsar
la creació d'una Gestora que desenvolupi les següents fases del Pía d'Empresa
(Veure el document de Presentado de la Gestora per a la creado d'una entitat de
finangamentética Catalunya). . . , •



1.1 LA INVESTIGACIO COMERCIAL

Es tracta d'un estudi estructurat en dos blocs: . . . ,.

El primer consta de cinc fases que s'inicien amb la definido de necessitats que
vol satisfer una entitat de financament étic al sérvei del tercer sector i reconomia
social catalana, el model d'entitat que pot respondre a aqüestes necessitats i els
principis étics que ha d'assumir. Continua fent. una. aproximado al mercat
fínancer i un estudi. sobre l'entorn socioeconómic, legal i pólític en el que ens
movern, i a-partir d'aquést marc fa una definido d'hípótesis sobre Testructura de
l'entitat,- els productés financers que oferiria, els tipus d'interés que aplicaría i la
localització i la comunicado mes adequadá. . • , •'•

Així dones, aqüestes cinc fases s'agruperien tres aspectes, un primer que ens
identifica qué volem, un segon que estudia, e l marc en el que ens movem i un
tercer que a partir deis dos anteriors fa hipótesis sobre qüin tipus d'entitat és
possiblé construir. Dit d'una altra manera, les cinc primeras., fases de la
Investigado Comercial ens permeten definir el model d'entitat de financament
étic i les hipótesis que d'entrada el fan" possiblé, tenint en compte l'entorn en el
que ens.movem. . . • . . . .

El segpn bloc consta de .tres fases, en la primera de les quals es fa un estudi del
mercat de •('entitat des d'un punt de vista básicament qualitatiu, la segona fa un
contrast entre les hipótesis definides en el primer bloc i els resultats obtinguts en
l'estudi del mercat, i la tercera fa un análisi de debilitáis, amenaces, fortaíeses i
oportunitats de l'entitat de, finángament étic, per tal de concloure les possibilitats
d'éxit del projecte. . '.

Així dones, l'estudi del. mercat ens proporcionará informado sobre els.socis i
clients potenciáis de l'entitat, el qué fa.rá possiblé un contrast posterior amb. les
hipótesis definides anteriorment i, per tant, la formulado de les conclusions de la
Investigado Comercial. , •



1.2 FASES DE LA INVESTIGAGIÓ COMERCIAL

(1) Definido de les necessitats que satisfá el producte

Consisteix a identificar quines necessitats satisfaría una • entitat de
. finangament étic que no satisfá la banca convencional.

(2) Aproximado al mercat financer .

Es tracta d'anaíitzar ('actual estructura de mercat financer identificant els
. punts fortsi débils aíhora de satisfer les necessitats definides en l'apartat
- anterior. ' . . •

(3) Estudi de l'entorn ;

Consisteix en estudiar la situado socio-económica, legal.i política.que es
doni en el marc d'actuació d'aquesta entitat de finangament étíc, per tal
d'ídentificar les amenaces i oportunitats que aqüest entorn qfereix.

(4) Hipótesis sobre l'estructura

A partir de les dues fases anteriors es plantegen diferents alternatives per
crear una entitat de finangament étic. . .

(5 )

(6)

Definido d'hipótesis sobré el producte, el preu, la localítzació
comunicado

la

Es tracta d'establir quines característiques es preveu que hagin de teñir els
productes financers. oferts, de quina manera es determinarien els tipus
d'interés o comissions a cobrar o pagar ais clients, de quins punts
d'atenció al client seria desitjable disposar i on es localitzarién, i finalment
quins mecanismes de comunicado és considerarien mes adequats tant en
l'ámbit publícitari i dé promoció, com de vendes i merchandísing.

Estudi de mercat

Definido dé l'obiectiu de lá investigado: Cal determinar quins son els
aspectes que es volen analitzar.

Dissenv del model d'investiaació: S'han d'ídentificar quines' son les fonts
d'informació que s'utilítzaranper l'estudí. Tehim dos tipus de dades sobre
les que ens podem basar: • •

Dades secundáríes; Al tractar-se d'una investigado comercial d'un
negoci que no existeix, solament es podrien utilitzar estadístiques
oficiáis sobre dades.básiques del públic objectiu que es vol analitzar i
dades recoliides en experiéncies del mateix tipus, tenínt molt en
compte les diferencies de context.



Dades primeries: Consisteix en la realitzacíó d'enqüestes,.entrevistes i
grups de discussió per recollir informado, de les següents poblacions; •
entitats sócies de FETS, altres entitats del tercer sector i de l'economiá
social catalana> persones excloses de crédit peí sistema financér

- convencional, públic en general, . altres . entitats socialment
responsables i autoritáts del món de les finances, polític, periodístic,

. . académic, governamerital, tercer sector i economía social. Cal fixar els
criteris a partir deis quals s'escolliran els elements de la pobláció,
calcular el marge d'error de la informado que es recollirá, quin típus
d'enquesta es realitzará i sobre quins aspectos es preguntara.

Recoilida de dades: La recollida de dades primáries com secundáries es
realitzará de la manera, que s'hagi , definit en el disseny del model
d'investígació. Aquesta etapa sol ser la mes Marga ja. que. recopilar
informado és una tasca molt feixüga i en la que mes dificultáis, i
imprevistos apareixen., . ' " . - . .

Classificació i estructurado de les dades: Abans. de realitzar l'análisi és
necessari tabular tota la informado recollida per a que sigüi- mes senzill
extreuré'n conclusions. • . . . " . .

- , - . • • "

Análísi i interpretado de les dades: Un cop classíficades i estructurades les
dades cal interpretar el significat deis resultáis i si. cal comparar els
resultáis d'uhs i altres aspectes. . • . . •

Presentado deis -resultáis: En. aquesta fase s'escolliran els aspectes- mes
significatius de la investigado que ens han de permétre redactar les
conclusions. • .

(7 ) Definido final de les variables producte, preu, localitzacíó i
comunicació ..

. Per.poder definir quines1'sórrfina'lment les característi.ques mes idónies
d'aquestes variables, primer cal contrastar les hipótesis definides en

' l'apartat 5 amb éls resultáis de l'estudi de rhercat; • •

(8) Análísi DAFO
L'análisi de Debilitáis, Amenaces, Fortaleses.i Oportunitats del projecte de
crear una entitat de finangament étic a Catalunya, ens permetrá donar una
visió global i redactar unes conclusions generáis de • la Investigado
Comercial. . . ' . '•



1.3 ESTAT DEL DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIO
COMERCIAL

A 15.de inaig. de 2003 s'ha tréballat sobre el primer bloc dé la Investigado
Comercial. És en aquest punt on hem volgut mostrar la feina feta a través del
Pre-Informe: , ' • ,

En aquest document de Presentado del Pre-Informe de la Investigado,
Comercial es recullen els aspectes mes rellevants de les fases elaborades fins al
moment. Aixó no significa que aqüestes fases estiguin-totalment tancades, sino
que s'está en condicions de mostrar un conjunt coherent de reflexions que s'han
després del treball realitzat.

Si es volen conéixer mes detalls de cadascuna de les fases s'haurá de,consultar
el capítol élabórat peí membre de l'équip de treball.corresponent. . .

Donat que el. Pre-Informe té un' volum considerable, hem enquadernat per
separat cada capítol i, aquell que hi éstigui interessat, están a disposició de qui
vulgui consultar-los. .. . . -

A continuado es mostraT índex General del Pre-Informe:

PRESENTACIÓ (aquest document) • "• ;

I! DEFINICIO DE LES NECESSITATS QUE VOL SATISFER L'ENTITAT DÉ
FINANCAMENT ÉTIC (Montserrat Llobet), MODEL QUE HI POT RESPONDRE
(Josep Ma Vilaseca) I PRINCIPIS ÉTICS (RogerSunyer).

II. APROXIMACIÓ AL MERCÁT FINANCER (Merítxefl Coüefidemont).

III. ' ESTUDI DE L'ENTORN .

I I I . I . Entorn socio-económic (Ignasí.Amat). • '• -' . .

I I I . I I . Entórn legal (Enríe Uacay).

I I I . I I I . - Entorn polític (M'eritxell Collelldemontj. ' .. . . .

IV. DEFINICIO D'HIPOTESIS SOBRE L'ESTRUCTURA (Josep Ma Vilaseca).

V. DEFINICIO D'HIPOTESIS SOBRÉ EL PRODUCTE, EL PREU, LA
LOCALJTZACIÓ I LA COMUNICACIÓ (Enríe Uacay).



2 REFLEXZONS PRELIMINARS

2.1 LES NECESSITATS QUE VOL SATISFER L'ENTITAT DE
FINANSAMENT ÉTIC

(.'existencia en. lá:nostra societat d'un grup de persones i entitats financerament
excloses (vegeu apartat III.I. Entorn sodoeconómic) ens. porta a ánalitzar la
viabilítat de la creado d'una entitat de financament étic d'ámbit cátala.

El conjuht d'exdosós financers.es pot dividir en dos grups:

• Exclosos financers des del punt de vista de í'esta I vi. Aquest grup está
formát per persones i institucions que no troben en la banca convencional els
productes d'estalvi adequats á, les seves necessitats. Aquest. grup demana
prodüctes que, sense oblidar el rendiment económic, els permetin participar
en les decisions referents al.destí deis seus estalvis per tal que aquest no
entrí en contradicció amb els seus valors. .

• .Exclosos des del punt de vista del crédit. Grup format per persones
emprenedores i entitats del Tercer. Sector i l'Economia Social que troben
importants dificultáis, per accedír al crédit convencional i qué sovint.
compleixen els requisits étics que els estalviadors están cercant..

La fundó d'un instrument de financament socialment responsable és posar en.
contacte a aquest conjunt de prestad o rs i presta taris que persegueixen
uns mateixos objectius socials i mediambientals. Un instrument d'aqüestes
característiques es basa en la ¡dea que els interessós deis prestadors i prestataris
nó son oposats sino que son afins, •

En aquesta mateixa linfa d'actuació, aquest instrument financer ha d'oferir
transparencia informativa i trencar, sempre que sigui possible, l'estés secret
bancari. . . ' • -
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2.2 EL MODEL QUE POT RESPONDRE A LES NECESSITATS
FINANCERES ETIQUES

Els models de financament étic existents en el nostre entorn mésproper es
poden classificar segons raspéete organitzatiu. Uns models son entitats
financeres amb una forma convencional pero abocades a fínancar projectes ámb
contingut social i, altres cerquen . noves formes jurídiques, de gestió i
administrado de recursos posant tant d'émfasi en la forma com en lá finalitat.

El módel de financament étic sobre el que treballém ha de: " . .
• Posar el centre d'atenció en f'ámbit local per tal de. millorar les condidons de

vida de la col-lectivitat. ' . • ; .. .

• Trobar la dimensió idónia per garantir un funcionament eficient í una gestió
democrática. . .. . . . .

• Definir un model de creixement sostenible, que permeti saber tróbar la
massa crítica per determinar en cada moment, els canvis organitzatius i de

. negoci adequats. Ha de cercar un desenvolüpament deslligat d'éstructures
piramidals vinculades únicament al creixement de magnituds quantitatives,.
per tal d'evítar'que el seu éxit la faci esdevenir una entitat conservadora.

• Aplicar els principis cooperatius d'ajut mutu o. de solidaritat per tal
d'aconseguir una autogestió en Testa I vi én que Toposidó d'interessps entre

, prestador i prestatari no.tjngui sentit, ja que son les dues cares de la mateixa
moneda que s'asseuen junts per prendre les decisions. .;



2.3 PRINCIPIS ETICS

Estem treballant en una-.entitat fínancera que assumeixi els següents principis
étics: ' • • - .

Príncipi d'Ética aplicada

L'entitat ha de realitzar una tasca continua de reflexió sobre l'aplicació deis
princípís que han d'orientar la seva aeció per tal d'actualitzar-la d'acord amb les
exigéndes etiques de la socíetat.

Príncipi de Coherencia

Proporcionar a la sodetat la possibilitat.d'evitar. la paradoxa participativa de
manifestar-se en actes i campanyes per a una economía mes humana, mentre.
els seus estalvis poden estar contribuint a.financar tot just el contrari.

Príncipi de Compatibilitat

Aplicar el principi de la compatibilitat entre rendiment financer i rendiment social
de manera que un aspecte no vagi deslligat de l'altre., '

Principi de Participado

Els spcis o accionistas han dé participar en la definició de la política ética' de
l'entitat i en la • priorització deis criteris, e| que implica que els
inversors/estalviadors, sense distinció de capital, els prestátaris i trebailadors,
tots ells son sobjrans de l'entitat , • . .

Principi de Transparencia

La transparencia, a banda de demostrar qué s'intenten aplicar els principis étics
aprovats, suposa un segon nivell d'implicació deis ciutadans/es en la gestió, en
l'aplicació. deis principis étics en Tactivítat. diaria, tant peí que fa al destí deis
recursos del banc com.pel que fa a l'origen. . , .

Principi d'Implicació

El resultat d'una aná.Iisi 'de balangos exclusivament financera ignora les
implicacions socials, mediambiéntals i distributives, de manera que efectúa un
cómput equivocat deis resultáis, positius o negatius, de la iniciativa de la
inversió. El propósit de la inversió ética és fer explícites i intencionáis aqüestes
implicacions. [ ' . . .
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2.4 HIPÓTESIS SOBRE PRODUCTES

Precisament peí fet que les necessitats-que ha de cobrir un instrument
socialment responsable venen tant peí cóstat de l'estalvi com peí costat del
crédit, els productes que ha.d'oferir han de ser tant productes d'actiu com
productes de passiu, sense obli'dar els estesos servéis, bancaris (vegeu apartat
V. Definido d'hípótesis sobre el producte, el.preu, !á iocalitzadó i la comunicado).

Tot i que 1'ampli ventall d'instruments financers que s'han definit poden
presentar, en molts casos, un perfír similar al de productes financers
convencional, la proposta que es formula/ els fa étics i socialment responsables
tant per la seva fínalitat, com pels criteris étics que incorporen així com pels seus
destínataris fináis, eíxos de referencia ais quals es subordinen, en ja proposta
que s'ha elaborat, les condícíons financeres generáis deis productes.

Productes d'actiu .

Peí que fa ais productes d'actiu es imprescindible definir els sectors estrategias
d'actuació tenint present tant Cexisténcia de necessitats. financeres (vegeu
apartat III.I. Entorn sodoeconómic) com el. compliment d'uns requisits étics que
s'adaptin a les demandes deis estalviadors responsables (vegeu apartat I.
Definido de fes necessitats que voi satisfer l'entitat de financament étic, modef
que hi pot respondre i príncipis étics).

La gamma de productes d'actiu que una entitat. de financament socialment
responsable pot oferir és tant o mes amplía que la que pot oferir qualsevol
entitat convencional pero sempre definida en fundó deis principis étics
d'actuació. ' . ' .

PRODUCTES D'ACTIU

PRESTEC

Presten-
a fEconoma Social

Présíecs
a Empreses

Préstecs
aErtíaís

Préstec
cfAutoocupacíá

Préstec
" íAmpfació
¡ Renovació

Préstecs
á Paríiciirs

Préstee •
' tf Eítudis
i Formació

Préstec
Habitare-

ÜNIADECREDIT ARRENDAMENTS
HNANCERS •

• a Empreses

aEntítats

a Cooperatives
• cfHabfatgé -

Leasíng

Reríing

PRODUCTES
DEGESTIÓ
DE CUEMTS

Pacto ring

Descompte
Comercial

Descompte
finarte;

Crédft
Documentan

OPERACIONS.
. D'AVAL
IWRANTIA
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Com.es desprén del quadre, l'óferta de productes d'actiu d'una entitat de
finangament étic van destináis especialment a evitar que persones i entitats es
vegin obligades a deixar de treballar en els seus projectes permanca d'accés al
financament i, pér.tant, excloü tots aquells ínstruments destinats á promoure
l'accés a béns de consum a través de l'endeutament. .

Les condicions deis productes d'actiu han de ser similars a les condícions
existents en el mercat En termes generáis río es preveu. ('existencia de
comissions ni despeses addicionals. Peí que fa a les garanties necessáries per
poder áccedir al cónjunt de productes d'actiu, aqüestes es veuen clarament
ampliades respecte a les garanties que accepta la banca convencional (el pía
d'empresa del projecte que en demostri la viabilitat, la pertinenga aajguna xarxa
,de persones o entitats que pugui respondre de la fiabilitat de qui demana el
producte en qüestió, l'existéncia d'un grup de persones o entitats que responguin
de manera mancomunada de la devolució del préstec, Texperiéncia de la persona
o entitat en l'ámbit del projecte peí qual es vol financament,.,.)-

A'continu'acíó.s'exposen uns quadres resum amb les característiques resumides
de cada producte: • ' . .

PRÉSTEC PER ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL

Finalitat j Finanfar el segü'eht tipus d'activitats: . :

j • Projectes ¡programes d'autoocupació, d'integració social ¡ d'¡nserc¡ó laboral:
í • Iniciatiyes microfinanceres al Tercer Món.
j • Iniciatives de negoci en el sector del Corriere Just. . - /__

Destinataris I ONGs i en general per entitats sense afany de lucre.

Requisits j Presentació del projecte d'inversió al Banc, el qual, si l'activitat es viable i el sollicitant
¡compleix els requisits exigits, él procedirá, si s'escáu, a l'aprovació del crédit. •

Garanties

Condicions
Financeres

La viabilitat económica del projecte, ; .
La confianca i el. comprornfs de mutua col.laborado entre I'entitat i el Banc en
la consecució deis objectius
La trajectória de l'associació en seu.camp d'actuació, ' . .
Es va|oraran els avals í les garanties reals que aportin les entitats i/o si aporta
o no part del financament al projecte. '

• No s'aplicaran comissions/ ni despeses. '
• Tipus.d'interés fix el 1r ariy i posteriorment, anualment revisable referenciat a

Euribor+marge • ' . . ' . "
Termini máxirn de retorn del préstec'és de 5 ahys. "• '

12



Finalitat

Destinataris

Requisits

• • •

• • .

Garanties

.

Condicfons
Financeres -

PRÉSTECS D'EMPRESA
: Préstec d'autoocupactó | Préstec d'ampliació i renovació
•Fihancar inversions d'immobilitzat de projectes empresarials que s'ajustin ais criteris
étics del Banc i que enquadrin la seva activitat en algún deis sectors estratégics
d'actuació del Banc; en concret: ' • . •• •

• ¡nversions de la posta en marxa de Vactivitat. .
• inversions de creixement.
• inversions de consolidado de l'activitat en el mercat.

Persones a l'atur, amb dificultats d'inserció
laboral, que no disposin de garanties reals ni
d'avals per bbtenir financament o que,: tot i
no trobar-se a l'atur, vulguin embrendre un
projecte . de negoci compatible amb els
críteris étics del Banc.

Presentado d'un Pía d'Empresa a una Entitat
CoJIaboradora deTEntitat de Financamént
Étic que, si la proposta es considera viable,
adrecará el sollicitant al Banc, el qual,
procedirá, sí s'escau, a l'aprovació del crédit.

• La viabilitat • económica del Pía
d'Empresa. •

• La confianca en ef compromfs personal
del promotor en l'execució del projecte.

• Es valorará:
- La pertinenca deis promotórs á una

xarxa d'eñtitats que puguin respondre de
. la fiabilitat i el compromís d'aquells en la

realització del projecte.
' - L'existéncia d'un grup de persones i/o

entitats que puguin respondre
mancomunadament dé la devolució del
préstec si el prestatarí es trobés en
dificultats. • • ' • ' .

PIMEs i emprenédbrs de l'economia
social amb una presencia en el mercat

Presentabió del projecte d'inversió al
Banc, el quál, si-l'activitat-es viable i el
sol-licitant compleix els requisits exigits,
el procedírá, si • s'escau, a l'aprovació
del crédit.

• La viabilitat económica del projecte.
• Les garanties reals i els avals

habitualrhent exigits per les entitats
financeres ais sol lícitants de crédit.

• ' No s'aplicaran comissions ni despeses.
• Tipus d'tnterés fix el 1rany i posteriormént, anualment révisable referenciat a

Eüribor+rnarge.
, • Termini máxim de retorn del préstec.és de 5 anys. . .
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Finalitat

Destinataris

PRESTEC DE FORMACIO I ESTUDIS PER PARTICULARS

Finangament deis estudis universitaris.
Finangar cursos universitaris d'espécialització, de postgrau, d'idiomes i ¡
en general d'activitats de formació impartides en centres públics o I
privats, tornant el préstec al llarg del.curs. j
Finangament de la compra d'équipaments informátics destináis a '
facilitar la formació del sol-licitánt.

Condicions
Financeres

ue compleixin. les condicions establertes per
tic per a l'accés a aquest tipus d'instrument

jTots aquells particulars
l'Entitat de Finangarrtent
financér.
El Banc fixará els mecanismes per garantir la finalitat social del finangament
sol-licitat i. l'accés preferent al crédit de les persones amb nívells de renda
mésbaixos.

Garanties S'exigirañ les garanties personáis requerides hábítuajment per les entitats
; financeres per al financament d'aquest tipus d'operacions.
El Banc establirá, tanmateix, mecanismes de garantía alternatius per evltín
l'exclusíó financera deis sol-licitants amb , menors nivells dé renda o

'.' : j situacions mes precáries. . . . . : • • •

Nb s'aplicaran ni comissions ni despeses
Tipus^d'interés fix.per préstecs de formació i informátics
Tipus . d'lnterés variable referenciát a Euribor + Marge
anualment . . .

revisable

PRESTEC HABITATGE PER PARTICULARS

Finalitat ¡ Finangament dé la compra del.primer.habitatge o d'obres de rehabilitado de
l'habitatgé habitual ja siguí a títol individual o per a comunítats de ¡.

. propietaris o d'irístal-lació en l'habitatgé habitual de sistemes energétics j
; sostenibles. ' . ' |

f.Destínataris j Tots aquells particulars .que compleixin les condicions establertes .per
l'Ehtitat de Financament Etic per a l'accés a aquest tipus d'instrument

, financér. . . ; . .
| El Banc fixará els mecanism.es per garantir la finalitat social del finangament
jsol-lícitat i. l'accés preferent al crédit de les persones amb nivells de renda
i mes baixos. . . - . . • • • • • .

Garanties . ¡Será la del propi habitatge object'e d'adquisició o les garanties reals. que
i s'estableixín en els altres casos.

Condicions
Financeres

i :

Els préstecs inclouranuna cláusula de garantía d'espera.
No s'aplicaran comíssions ni despeses
El prestatarí podrá triar el tipus d'interés de referencia
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Finalitat-

—1
LINIA DE CREDIT A EMPRESES I ENTITATS DE L'ECONOMÍA SOCIAL

Financamenfdé: . . . " '
• Inversioñs en Actiu Circulant. . ' ' . j
• • Crédits pont en espera de Tingres d'una subvenció ja atorgada i !

aprovada. . . . • . ¡
• . Pagament de certificacions d'obres per part de cooperatives de |

construcció. .
• Cobertura de Necessítats Transitóries de Tresoreria.

Destinataris

Garanties

Condicions
Finante res

Empreses . •
Cooperatives d'Habitatge
Entitats sense Ánim de Lucre

Per a les Empreses i Cooperatives d'Habitatge
S'exigiran garanties reals o hipotecarles i/o els avals habitualment demanats

I per les entitats financeres convencionals per aquest tipus d'operacions.
Per a les Injciatives d'Autoocupació i Entitats . .

í S'exigiran les mateixes que s'estableixen per a la concessió d'un Préstec
¡d'Autoocupació. • ' . . • . .

Tipus d'interés fix o variable, , , '
El contráete será de 12 mesos renovables amb.terminis d'amortitzáció ¡
semestrals o anuals. • ." . . '
Només s'establirá una comissió trimestral sobre .e\ saldo mig no
djs p osat_ ^ . L__^_Ll__j____

Finalitat

Modalitats

ARRENDAMENTS FINAN CE RS

Posar a l'abast de les empreses clients de la banca ética, ínstruments"]
financers que els permetin incorporar béns d'equipament a les. seves
activitats empresarials o professionals sense haver de desemborsar el seu
cost d'un sol cop, sino mitjangant el pagament d'un arrendament, amb o
sense opció de compra. „._._:,„. " :.'.._

L E A S I N G R E N T I N G

Concepte

Operativa

rrDurada

Requisits

Prestació
del Serveí

i Arrendament de béns d'equipament
amb bpció de compra

Quotes mensuáls fixes o variables,

Arrendament de béns d'equipament
mes prestacions de funcionament i
renovació \__

Quotes mehsuais fixes-

De 2 a 5 anys

I El sol-licitant, s'adregará ais .servéis técnics de l'Entitat de Finangament Etic
í aportant la documentació que el banc consideri necessária per a Tanálisi de

roperació a finangar.

Els servéis d'arrendament financer no serien prestáis directament peí banc, sino
. indirectament a través d'un establiment financer de crédit.
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PRODUCTES DE GESTÍO DE CLIENTS

Finálítat {.Oferir a les empreses clients de l'Entitat de Financament Etic, productes financers ¡
que permetin: ' • / . ' '. • ' i

• Aconseguir.que la xifra de deutes pe.ndents de cobramentque figura a l'Áctiu j
de l'empresa, es vagi transformant en diner puntualment al seu venciment, j
per tal de reduir al maxim els impagats i l'índex de morositat. .

• Obtenír aquests recursos de financament alié a un termini equivalent al de la
realització de la xifra de clients deutors i amb él cost financer mes baix que

Productes.

j Concepte

Productes

! Concepte

Garanties

Cost '
. Financer
i

{Prestado
! del Servei

DESCOMPTE
Comercial

Cessió a un banc deis efectes mercantifs
girats per l'empresa ais seus clients per
tal el banc li avanct el cobrament del
deute.

FACTORING j

Gessió en ferm i amb exclusivitat d'un
crédit comercial des del seu titular a una
Societat Factor, que assumeix ef risc
d'insolvéncia i presta tot un seguit de
servéis tais com: •
. • Garantía de cobrament del 100%

• Financament avancat

Gestió de cobrament deis efectes

Financer
Operació de crédit mitjancant l'emissíó j
de pagarés lliurats a favor del Banc.

CRÉDIT DOCUMENTARI

Producte financer de les opéracions de
comerc internacional en virtut del qual
('importador dona ordres de un banc de
financar. a. ('exportador, en el seu país
d'origen . a canvr deis documents
d'expedició. .

Permetria aportar seguretat i garanties
en les opéracions d'expprtació • i
importado; de productes de comerc just

Les garanties a aportar pels sol-licitants per a la concessió del descompte comercial,
es tractaran i negociaran de manera individuaützada per a cada clíent concret.

S 'aplicaran les comissíons i ta rifes habitual ment exigides per aquest ti pus
d'instrument financer de conformitat amb els crlteris i les quanties establertes per i
1'Entitat ̂ e FinangamentEtic. ' , ' , , L_̂
Els servéis d'arrendáment financer no serien préstats directament peí Banc, sino
indirectameñt a través d'un Establiment Financers de Crédit.

OPÉRACIONS D'AVAL I GARANTÍA

! Finalitat ¡Garantir el compliment de les obligacions amb tercers, especialment quan participin
| . ! en subhastes o concursos públics, finance's de licitació, execució d'obres o contractes
! í de subministraments amb l'Administració així com aquells quepuguin ser éxígits ais j
| . j clients avalats com a garantía per assegurar el compliment de les obligacions ¡

derivades de \a realització d'una operació comercial de compra-venda. .

Cost
i Financer

L'aval és un risc sense inversió basat en el cbmpromís que assumeix l'Entitat de
Financament Etic de respondre dé l'obiigació que contreta peí Client envers un tercer, !
en cas d'incompliment per part d'aquest. ', • I
Conseqüentment, al no haver-hi cessió de fons, no es cobren interessos, sínó un i
conjunt de conceptes de retríbució associats a l'operació d'aval, tal com la Comissió J
d'Obertura, la Comissió de Risc i elCorretatge del Fedatari Public. . ¡
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Productes de passiu

La gamma de productes de passiu que es poden oferir també és molt amplia i, a
l'igual que la gamma de productes d'actiu, incorpora nous productes fruit de la
visió ética de l'estalvi. .

PRODUCTOS DE PASSIU

DPOSfTB
A LA VISTA

Dposrrs
D'ESTALVI

ATERMWI

COMPTC HABfTATGE FONSDEPENSONS
o . '

PLANS DE JUBLACIÓ

A Mig Ternini
(3-6-12 mesos)

A Lfarg Termíni
(24 mesos)

Es preyeu que els productes de passiu tinguin unes característiques semblants
ais de qualsevol entítat convencional amb la • diferencia que incorporen el
benefici social c o m a criteri decisíu alhora de definir el destí deis recursos
captats per mitjá d'aquests instrumente. ; - '•

En qualsevol cas, i degut a la diferent complexitat de posada en marxa .de
cadascün d'aquests productes, el procés d'implantació i oferiment haurá de
ser necessáriament gradual. : . . .

DIPÓSITS A LA VISTA
J !̂  COMPTES CORRENTS

Descripció ,' Permeten la disponibilitat ¡mmediata
•deis fons dipositats i realitzar les
j á

DIPÓSITS A TERMINI

Dípósits a termini remuneráis, ais
tipus d'interés de mércat.

joperacions barícáríes habituáis i gaudir '!_, , , ..••-. _ . l i ^ i - i . *.
L - .-.. >* M ; . « „ * . S'ofenran en diverses modahtats:| de tot un seguit de servéis financers.

• a. mig termini (3-6-12 mesos)
• á llarg termini (24-36 mesos)

.Criteris | El client podrá decidir: . . .
étics j- • El tipus de remuneració que vol rebre a partir del máxim ofert peí Banc

' • Estalvi a la carta . . • . . • • .

Cbndlcions ¡Serise comissions per les operacions Només es cobrará comissíó per

i Financeres \ ' —• ~-:-—:-. '- —
i | Es remuneraran ais t ipus d' interés de mercat

COMPTE HABITATGE
i - • •

i Descripció I Dipósit d'estalvi destinat a particulars que tinguin en projecte la compra del
j . I primer habitatge o la rehabilitado en un termini máxim de.4 ahys.

! Criteris
í étics

Els titulars deis comptes habitatge que adquiréixin habitatges de prómpcions
socials publiques ó de cooperatives d'habitatge podran contractar préstecs-
habitatge a un tipus d'interés preferencial.

1 ciñ*»*.,*..»* íSense comissions i es remuneraran ais t ipus d' interés de mercat.¡_rin3nceres i _̂ ^ , . . _̂_
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FONS D'INVERSIÓ

Es plantegen dues possibles alternatives d'actuació a l'larg termini respecte
aquest tipus de producte:

1. Comercialització deis fons étics ja operatius

L'Entitat de Finarícament Étic no tindria capacitat d'intervencíó efectiva sobre
ia determinado i el control déla política d'inversions deis Fons comercialitzats.
A mes, aquesta opció no contribuiría a la consolidado de la imatge i el perfil

. .'propis del Banc. . .

2. Oferir fons étics propis

• Fons Étic i EcolÓQic FIM: Definit per la propia Entitat de Finangament
Étic, dissenyat i gestionat per una Societat Gestora i dipositat á
l'Entitat de Finangament Étic. . •

. • "Fons de Fons" CFons FIMF): Que prengui com ámbit d'inversió, tant
els Fons d'Inversió Etics í Verds ja existents a Espanya com els Fons
de naturalesa análoga que operen a. l'estranger. En aquest "cas,

. : l'Entitat de Finangament Étic tampoc no tindria capacitat per a
intervenir directam'ent en la definido deis criteris étics deis fons
integráis en el FIMF. _ . • .

PRODUCTES D'ESTALVI-JUBILACIÓ

Es plantegen dues possibles alternatives d'actuado'a llarg termini respecte
aquest tipus de producte: •, . • • . .

1. Creació d'un fons de pensions étic
S'articularia mitjangant; la creació d'una Entitat Gestora en la qual ' hi

. particíparien tant la propia Entitat de Finangament Étic com d'altres émpreses,
cooperátives, entitats, associacions i sindicats compromeses en.el projecte.

. El Fons hauria de fer compatible la rendibilitat de les ínversions del patrimoni
del Fons amb el respecte a criteris étics i.socialment responsables.

2. Pía d'Estalvi-Jubilació

•Estaría.dirigit especialment a les persones, émpreses i entitats que treballen
en el sector de reconomía social i permetria recanalitzar cap aquest sector un

•important flux de recursos, financers que, d'altra manera, o béanirien cap el
sistema de fons de pensions convencionals o bé no es mobilitzaria. per no
existir en el mercatun producte financer-que permetés conciliar els criteris
étícsamb l'objectiu d'obtencip de rendibilitat.

La distribució i comerdalització del Pía d'Estalvi-Jubilació es faria a través de la
xarxa d'entitats del Sistema Mutual de Prévisió vinculades al sector de
('economía social amb les quals el banc hagués signat acord o conveni amb
aquesta finalitat.
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Servéis bancarís i financers

L'Entitat de Finarigament Étic, prestará ais seus clients un arnpli veritall'de
servéis bancaris i financers integráis, tal com els vinculats a l'oferta de
dipósits a la vista (gestió operativa deis comptes, oferta de targeta de débit
i/o de crédit, utilització de'.talonaris i xecs...), els.servéis de gestió de
clients (factoring, descompte, confirming...) o els d'administraciót i gestió
de patrimonis i de fons d'ínversió, entre d'aitres.

Donada, la manca d'infrastructura ^'oficines, que altres entitats han anat.
creánt al llarg deis anys i que suposa unes despeses de manteniment no
.ássumiblés de bon comengament, s'haurá de donar serveí a través de la
banca, per internet, electrónica i telefónica. . .

Per altra banda, i'Entitat .de Finangament Étic, fará" el seguiment deis
projectes d'áctiu finangats i prestará ais seus promotors servéis. técnics
integráis d'assessorament empresarial durant tota la vida de Toperació
finangada. • . . • "

Aquesta activitat d'assessorament permanent, permetrá crear una relació
de col-laboració oberta i sincera entre el bánc i els seus prestataris í
establir els mecanismes.actíus de cdoperació mutua que facin^ possible el
desenvolupament i cónsolidació del projecte finangat amb el recolzament i
el suport del Jbanc. . . ' . . .

Procés d'implantació de rOferta de Productes

En funció del- procés fundacional de Tentitat de finangament étic definit en les
Hipótesis sobre l'Estructura i de l'eyolució del negoci de l'éntitat." . .' .

Període
d'Implantació

Productes

¡ Curt / Mig
j . Terminí
j (fins els 2 anys)

! Mig / Llarg
!.. Termini

(de 2 a > 5'
anys).

Actiu Passiu

Préstec d'Empresa

Préstec per Entitats

Préstec d'Estudís i Forma ció

Línía de Crédit

Préstec Habitatge

Arrendaments Financers

Productes Gestió de Clients

Avals i Garanties

Dipósíts a la Vista
(pels clients del banc amb

operacions obertes i pels clients de
segon grau)

-4-
Oipósits a Termini

Compte Habitatge

Fons d'Inversíons

Fons de Pensions / Pía Jubilació

Dipósits a la Vista
(com a mitjá de captado

de clients externs)
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2.5 HIPÓTESIS SOBRE (-'ESTRUCTURA

Per tal de poder oferir la gamma mes amplia de productes sembla adequada la
creado d'una entitat del sistema bancari -banc, caixa d'estalvi o cooperativa de
crédit- ja que aquests son els únics intermediaris firiancers que, amb carácter
general, poden captar fons reemborsables del públic (vegeu apartat II.
Aproximado al mercat financer). . •

En un primer m.omént, les principáis barreres d'entrada exístents per a la creació
d'una entitat d'aquestes característiques son de carácter legal (vegeü apartat
7/7.77. Entorn legal). . . • ' • . ' . . . .

Reauisits exiaits per a la creació de bañes

L'article 1.1 del Reial Decret 1245/1995, de 14 de julioí, estableix. que
l'autorització per a la creado de noves entitats bancaries correspon al Ministre
d'Economia i Hisenda, previ informe del Banc d'Espanya. • .

Els requisits exigits per exercir l'activitat bancaria estari definits a l'article 2.1 i
'son els següents: . . .
a) Revestir la forma de societat anónima constituida peí procediment de

fundado simultánia i de durada indefinida.
b) Teñir un capital social inicial no inferior a 18 milions d'euros,

íntegrament desemborsat en efectiu i representat per accions nominatives.
c) Limitar estatutariameót l'objectiu social a les activitats própies d'una entitat

de crédit. . . " • " • . - ' •

d) Que els accionistes titulars de participacions significatíves siguin idonis.
e) No reservar ais fundadors cap avantatge ni remunerado especial.

f) Comptar amb. "un Consell d'Administració format com a míhím per cinc
rnembrés de reconeguda honorabilitat comercial i professional, amb els
coneixements i ('experiencia adequats per a l'exercici de les seves funcions.
Aqüestes condicions les han de teñir també les persones, que ostentin el
carree de director general de I'entitat. • •

g) Disposar d'una bona organització administrativa i comptable, així com
de procediments de control intern que garanteixin la gestió sana i prudent
de I'entitat. . . . .

h) Teñir eldomicili social, així com la direcció i administrado efectives en el
territori "nacional". . ' : .
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L'article 2.3 especifica que es considerará que teñen els coneixements i
('experiencia requerits per a l'exercici de les seves funcions com a membres deis
Consells d'Administració o com a directórs.generáis d'entitats bancáries, áquells
que" hagin éxercit durant un termini no inferior ais 5 anys, funcions d'alta
administrado, direcció, control o assessorament d'ehtitats f¡nanceres .o funcions
de responsabilitat similar en altres entitats publiques o privades de dimensions,
afmenys análogués a les de l'entitat que és pretengui crear.

Reauisits exíaits per a la creacíó de caixes d'estalvi

L'article 1 del Decret 1838/1975, de 3 de juliol, incorporat pel.Reial Décret
184/1987, de 30 de gener, estableix que la competencia per a l'autorització de
noves caixes d'estalvi espanyoles correspon al Ministre d'Economia i Hisenda, a
proposta del BanC d'Espanya.

L'article-2.2 estableix que les sol-licituds presentares hauran ¿'acreditar el
compliment deis següents objectius: .

a) Seguretat de l'estalví, augment de la productivitat del sistema bancari, major
homogenettat de la concurrencia entre les diferents xarxes bancáries i una
mes amplia gamma de servéis bancaris en relació amb la poblado i les
activitáts económiques de la zona. • •

b) Un fons de dotado de 18 milions d'euros, vinculat permanentment al capital
., fundacional. . . . .

c) Comptar en tot moment amb una bona orgariització administrativa i
comptable i amb procediments de control intern adequats, que
garanteixin la gestió sana i prudent de l'entitat.' .

Reauisits exioits per a la creado de cooperatives de crédit

L'article 1.1 del Reial Decret .84/1993, de 22 de gener, del .Reglament de les
Cooperatives dé Crédit, estableix que rautorització per a la coñstitució d'una
cooperativa de crédit correspon al Ministre d'Economia i Hisenda, previ informe
del Banc d'Espanya. .

Elsrequisits exigits per exercir están definits a l'article 2.1'i son els següents:

a) Revestir la forma de societat cooperativa.

b) Teñir un capital social mínirñ amb lesquanties establértes én l'article 3.1, on
es fixen en fundó de l'ámbit territorial i del total d'habitants de dret deis
municipís compresos en l'ámbit d'actuació de la cooperativa, o disposar en tot
moment d'uns recursos propis no inferíors á les mateixes.
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Les xifres establertes en l'esmentat article 3.1 son les següents:

• Cooperatives d'ámbit local que operin en municipis < 100.000/hab: 1,051
milions d'euros.

• Cooperatives d'ámbit local no. ¡ncloses en Tapartat anterior, ni en el
següent, o d'ámbit supralocal sense excedir el d'una Comunitat Autónoma:
3,606 milions d'euros

• Cooperatives amb séu a ámbit que inclogui els municipis.de barcélona.o
Madrid o d'ámbit supraautonómic, estatal ,o superior.- 4,801 milions
d'euros.

c) Limitar estatutáriamentTóbjécte social á les activitats própies d'una entitat de
'• .crédit, amb la peculiaritat fixada en l'article 4.2 de la Üei 13/1989, de

Cooperatives de Crédit, respecté a les operación? actives, on s'estábleix que
el, conjunt de. les operacions actives amb' tercers d'una cooperativa de
crédit, no podrá assolir el 50% deis recursos tota I s de l'entitat, no

• computant-se dihsel referit percentatge, les operacions realitzades per les
• • cooperatives arhb els socis de les cooperatives associades, les de col-locacíó

deis excessos dé tresorena en el mercat intérbancari ni l'adquisicíó de valors i
actius financers de renda fixa per a la cobertura deis coeficients legáis o per
la col-locado deis excédents de tresorena. .

d) Cpmptar amb una organitzacíó administrativa, comptabíe i de control
intern adequat. , . • • - • ' ; .

e) No. reservar ais promotors, fundadors o socis iniciáis, cap avantatge o
remuneració especial. ' .

f) Comptar amb un Consell Rector format almenys per 5 membres, dos deis
quals podran no ser socis. •' ; . . .

Tanmateix, tots ells serán persones .de reconeguda honorabilitat
comercial i professional i hauran de teñir, almenys dos d'élls,

'.coneixements i-experiencia adequats per a l'exercici de les seves funcions.
Les condicions d'honorabilitat, experiencia i. coneixements hauran de
concórrer també en els directors generáis o assimílats de l'entitat.

Es considera que posséeixen els coneixements i I'experiéncia adequats,
1 ..aquells que hagin exercit durant un termini no inferior ais 3 ánys, funcions

d'alta direcció, administrado, control o ássessorament en entitats financeres o
. funcions de similar responsabilitat en altres entitats de crédit publiques o

privades de dimensions análogues a les de la cooperativa que es pretén crear.

g) Teñir el seu domicili social,, així com la seva administrado i direcció efectives,
en el territori "nacional". • . .
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Valorado crítica de la preferencia per una cooperativa de crédit

Vistosels requisito exigits per a la creado de les diferents entitats de dipósit, una
cooperativa de crédit de carácter urbá que tingui el seu origen en entitats
diverses, sembla que podría ser l'estructura que mes s'adapta a les necessitats.

• d'un instrument financer socialment responsable que supe.ri les limitacions deis
instruments de similar orientado existents a.Catalunya. " • ••

Algún deis avantatges que comporta aquesta forma en comparado a la resta
d'entitats de dipósit son: •' . . .

• Els requisits exigits.per la creado d'una cooperativa de crédit son
inferiors ais que/S'exigeixen per la creado d'un banc o una caixa:

El capital social necessari és inferior i depén de l'ámbitd'actuació de
• • la cooperativa. En el cas d'una cooperativa que vulg'ui actuar a ' tot

Catalunya cáldrá qué aportí un capital social igual al d'una cooperativa
d'árnbit estatal ja que d'altra manera no es podría actuar a la .c'iutat de
Barcelona. •

• • • • • • i

. - Es demana que 2 deles 5 persones que formin el Consell Rector tjnguin
experiencia adequada per haver exercit; funcions similars durant un termini
no inferior a.3 anys (en el cas deis bañes han de teñir experiencia, les 5

. . persones i aquesta no pot ser inferior a 5 anys).

, • La gestió democrática: una cooperativa de crédit. pot adoptar com a
mecanisme de decisió "un socí un vot". , . •

Cal recordar que una cooperativa de crédit pot realitzar les mateíxes
operacions d'actiu i de passiu que un banc o una caixa i pot treballar tant
amb socis cpm amb no socis. ' • '

Ara bé, a la práctica, per aconseguir l'autoritzáció per a la creado d'una
cooperativa de crédit -o qualsévol altre tipus d'entitat de dipósit- no és
suficient amb complir de manera rigorosa amb la totalítat del exigents
requisits, com bé ens demostra rexperiéncia territorialment propera del
projecte de creado de la Caixa Comarcal Llobregat-Anoia.

Aixó és deu á-l'existéncia d'un seguit d'articles que incorporen unelevat marge
de discrecionalitat en la resolució de les sol-licituds de creació d'aquest tipus
d'entitats.' . . . .

Així, en Tarticle 4 del Reglament de Cooperatives de Crédit s'indica que es podrá
exigir ais promotors totes les dades, informes o antecedents que es
consíderin oportuns per verificar el compliment de les condicions i requisits
establerts en aquest Reglament.
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En el mateix sentit, en Tartícle 5 s'áfirma que el Ministre d'Economía i Hisenda
podrá denegar l'autorització, permitjá de resolució motivada, quan. no es
compleixin els requisits de l'article 2 o quan, tenint en compte la situado
finaricera.o patrimonial deis promotors que vagin a disposar d'una participado
significativa en el capital social, no quedi assegurada la gestió sana i
prudent de l'entitat projectada, segons alió previst en la legislado d'ehtitats
de crédit. A mes, el Ministre podrá denegar l'autorització quan en el projecte
présentat no s'apreci'í l'existéncía d'ínteressos i necessitats económiques
comuns que "han de constituir la base associativa de la cooperativa". -

En el cas d'acqnseguir complir el conjunt de requisits i salvar la discrecioñalitat
exístent entorn de la concessió de l'autoritzacíó per la creació d'una cooperativa
de crédit/cal teñir preseht que el conjunt de coeficiente i normes de control i
solvencia existents.-fa que els recursos propis necessaris per.a un corréete1

funcionament de l'entitat siguin majors alsreqUeriments de capital social mínim.
Aixó es veu incrementat peí típus de clients d'actiu ais quals s'ha de dirigir una
entitat d'aquestes característiques, és a dir, clients sense capacitat de presentar
aváls o garanties patrinhoníals. (vegeu apartatffl.il. Entorn legal).

Visió estratégica del proiecte

La normativa existent dificulta enormement Centrada de noves entitats en el
sistema financer i contribuéix a garantir la continuítat de l'oligopóli existent
recolzaht-se en la necessitát de preservar la seguretat i la solvencia en áquest
ámbit. . ' • ' • • . • ' • ' .

Tenint en compte totes les raons exposades apostem per avancar vers Tobjectiu
estrátégic de la creació d'una banca ética que'adopti com a forma jurídica la
d'una cooperativa de crédit socialment responsable. ' •

Encara que les possibilítats objectives d'aconseguir-ho a curt termini, son forca
minses, és possible inidar una activitat financera a través d'una figura transitoria,
que comencés a realitzar operacioñs d'estálvi-crédit i albora seguir treballant en
la captado de capital per a la creació de la cooperativa de crédit.

Per altra banda, Texperiéncia que es pot adquirir a través de la figura transitoria
pot teñir dos éfectes positius per obtenir l'objectiu a llarg termini.

a) Experiencia en la gestió deis, recursos.financérs j de les operacions d'estalvi i
crédit molt valuoses alhóra.de treballaramb una entitat financera.

b) Crear un reconeixemeht en la societat i en el sector financer que ens hauria
, de facilitar l'pbtendó de la Ilícéncia administrativa, per part del "Banco de

Espáhya", per actuar com a entitat financera. . . .

Així mateix, i no menys important, permetria que la societat yísualitzés de
manera immediata una entitat en funcionament amb resultáis tangibles, per
petits que fpssin inícialment, i amb els efectes multiplicadors que áixó comporta,.
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Creació d'un instrument transitori cap a una cooperativa de crédit
socialment responsable

Una poss.ible vía per á comengar a treballar seria la de constituir un instrument
transitori que sense oblidar "l'objectiu final -la creació. d'una cooperativa de
crédit- comencés a donar resposta a les demandes deis exclosos financers de la
nostra societat. .

Aquest instrument transitori hauria de treballar alhora en el present i peí
futur, D'una banda hauria de donar resposta a les-necessitáts actuáis -encara
que fos de manera limitada- i alhora hauria de treballar en la captado del capital
necessari per la creació d'una cooperativa de crédit en el termini de temps menor
possible. . . ' • • - . . . , • '

És a dir, la disjuntiva es troba entre acumular capital sense saber a partir de quin
m'oment es podrá comengar a donar resposta a les nécessitats del exclosos
financers, o be", alhora que es treballa per acumular aquest capital, comencar a
gestionar recursos per incidir des d'ara en la reducció de la injusticia financera-
existent. . - . •

Aquesta segona opció presenta l'avantatge afegit d'arribar al moment de
constítucíó de la cooperativa de crédit, no només amo el capital económic
necessari sino també ámb un important capital de coneixement i experiencia.

D'altra banda, .cal .indicar que la normativa vigent preveu mecanismes de
transformació d'una forma jurídica a una.altra i aixó és aplicable ais models
que presentem a continuado.

Possibles instruments transitoris

Aquests instruments transitoris de financamént socialment responsable podría
teñir diverses formes: . _ . ,

a) Cooperativa de servéis financers:

Una cooperativa de servéis financers podría treballar amb els recursos propis
aportáis pels socis i els socis col-laboradors. Únicament podría donar
financament ais socis, que per llei han de ser persones,físiques o jurídiques
titulars d'explotacíons industriáis o de servéis, i professionals o artistes que
exerceixin llur activitat per compte propi.

..'. Aquesta opció resbldria l'exclusió deis estalviadors ja que a través d'esdevenir
socis col-laboradors de la cooperativa podrien intervenir en les decisidns sobre
el destí deis seus estalvis.

Peí qué fa a l'exclusió. des del punt de vista del crédit, aquesta opció donaría
resposta a totes aquelles persones que com a emprenedors esdevinguessin
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treballadors per compte propi ¡ també a les entitats del tercer sector i
Teconomia social. . . . -. '

Cal tenir.present pero, qué al no ser una entitat financera, els servéis que es
podrien oferir serien réduíts i sempre basats.en la utilització deis recursos

. propis. • . ' • • . . . ' ' • '

b) Cooperativa de servéis amb secció de credit:

L'avantatge que presenta aquesta opció respecte a l'anterior es.que una
secció de credit pot treballar amb recursos propis i amb recursos aliens i pot
oferir totes les modalitats de contractació típiques d'una. entitat financera
adrecades ais socis, socis col-laboradors i les seves famílies. ,

El principal inconvenient és qué l'objecte social d'aquesta entitat hauria de ser
mes amplija que la'secció de credit no pot ser en cap cas l'activitat principal
de la cooperativa. . . •

c) Cooperativa de segon gráu amb secció de credit:

L'avantatge que presenta aquesta opció respecte a l'anterior és que resolt el
tema de l'objecte social -coordinado, dinamització,... deis seus socis- i que
disposa de tots els avantatges de teñir una secció de crédit •

. Aquesta opció permetria crear un sistema de desenvolupament en xarxa a
partir d'unitats especialitzades ja siguí funcíonalment o geográficament.

Com a principal inconvenient ni ha el fet que lá méitat del vot social ha
d'estar en mans de coopératives, per tant, caldria usar el vot ponderat o bé
limitar Centrada d'altre tipus d'entitats al co'mpfiment d'aquést requisit.
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3 PRESSUPOST DE LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

A.-l'Assemblea General dé Socis de. FETS del 25 de juny de 2002, es. va aprovar
un.pressupost per aqu.est projecte de 11.595,38 € mes la dedicado del personal
de FETS (16.416,01 €), que en total pujava a 28.011,37 €. • •

En el primer bloc s'han aplicat 21.387,46 €, pero de manera diferent a com
s'havía previst inicialment, dones es va considerar necessari, assolir un nivell
d'aprofundirnent suficíent per tal d'aconsegüir formular unes conclusíons ben
fonamentades. "•. • :

Concepte

Definido de necessitats
Aproximado al mercal financer '
Estudi de 1'entorn
Hipótesis sobre ('estructura de l'entitat
Definido ¿'hipótesis ...
Fases de la Investigació Comercial
Documente

Realitzat

Personal propf

144,00

792,00

792,00

792,00

- 792,00

3.312,00
1

Material d'oficinainclós impremía i correus
Desplacaments • •• •
Dietes

Total bloc 1 de la Investigació Comercial

Personal alié

• • 4,318,21

5.035,31

3.510.62

4.450,72

17.314,86

-

TOTAL

144,00

5.110,21

5.827,31

4.302.62

5.242,72

20.626,86

281,66

201,48

248,15

29,41

21.387,46

Per realitzar el segon bloc de la Investigado Comercial hem previst el següent
pressupost: . . . . _ • . .

. Concepte
Estudidelmercat:

Objectiu
Disseny
Recollida de dades . .
Classificació i estructurado de dades
Análisi i interpretado de dades
Presentado de resultáis '

De fin icio final de les variables
Análisi DAFO .
Fases de la Investigació Comercial
Documente . .
Material d'oficina indos impremta i correus
Desplacaments
D i e t e s ' . - " , . " •

Total bloc 2 de la Investigació Comercial

Previst

Personal propi

144,00
792,00

252,00

. 1.512,00

792,00

3.492,00

Personal alie

418,21
5.846,00

5.626,00

320,00

2.000,00

3.890,00

1.710,00

990,00

20.800,21

TOTAL

562,21
6.638,00

5.626,00

320,00

2.000,00

4.142,00

3.222,00

1.782,00

24.292,21

18,44

3.278,52

1.146,19

666,69

29.401,95
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1.1 DEFINICIO DE LES NECESSITATS

QUE VOL SATISFER

L'ENTITAT DE FINAN£AMENT ÉTIC

Montserrat Llobet

Maig de 2003



1.1.1 Productes financers étics necessaris

La principal necessitat a cobrir és la de crear productes financers
d'estalvi, per tal de que les entitats i particulars puguin col-locar els seus
excedente monetaris en activitats que,,no solament els proporcionin una
rendibilitat, sino que a mes compleixin uns criteris étics.

Per altra banda també existeix la necessitat de productes financers de
crédit, que proporcionin recursos economics per invertir en projectes,
igualment sota criteris étics.

Aquests recursos sovint no es poden aconseguir a través de les entitats
financeres convencionals, ja que s'exigeixen garanties patrimonials i avals
dé que nó sempre es disposa.

Normalrhent, les entitats financeres convéncionals tampoc proporcionen un
acompanyament en el desenvolupáment deis projectes. És a dir, a mesura
que sorgeixen dificultats sovint no analitzen la problemática, i per tant no
poden donar Una resposta finan cera flexible que permeti al pr ojéete
superar les dificultats per tirar endavant.

Per'tant, tenim necessitats creditícies tant de projectes que lluiten en contra
dé l'exclusió social, com de projectes que volen desenvolupar iniciatives
que requereixen alguna cosa mes que l'obtenció de recursos economics.

Per l'experiéncia viscuda en l'ámbit d'actuació de l'activitat báncária, a
d'altres paísos desenvolupats com el nostre, s'ha comprovat que la
necessitat inversora supera a la crediticia.

Donat que existeixen molts paísos on la situado és contraria (hi ha mes
necessitat crediticia que inversora), els excedents d'estalvi poden cobrir
aqüestes necessitats de financamént de l'exterior. A mes, hi ha
projectes del país creditor que donen suport comercial a projectes de
l'exterior, com en el cas del comerg just.

Fihalment, existeix la necessitat de posar en contacte prestadors i
prestataris que persegüeixen els mateixos objectius socials i
mediambiehtals. Aquests agents economics pertanyen al tercer sector i a
l'economia social, pero des del punt de vista financer es troben encara
massa deslligats. Una banca ética permetria que les relacions fossin mes
éstretes i que aquest sector es desenvolupés i s'enfortís.



1.1.2 Els instrumente de fínán^ament étic existente

Davant de totes aqüestes necessitats veiem que els instruments etics
d'inversio i de crédit de que disposem a Catalunya son del tot ínsuficients
per cobrir-les. Aquest fet está fonamentat en dues ráons:

A) La banca convencional no oferéix productes d'inversió sota criterís étics
i, no finahga projectes amb contingut socialsi no es presenten garanties
patrimonials, avals o s'accepten altres condicions abusives.

B) Els instruments étics d'inversió i de crédit son poc varíats en quan ais
terminis i les finalitats. Per exemple:

Solament disposem d'un Fons d'inversió étic i no existeíx la
modalitat de Fons de Pehsions étic, que a mes de ser una eina
financera de previsió social proporcionant seguretat económica
durant la jubilado, permet invertir a l'estalviador d'acord amb
les seves convíccions etiques i premiar la responsabilitat social
de les empreses.

> Les participacións en projectes de contingut social tant a casa
nostra com en els paísos pobres, son instruments d'inversió a
llarg termini, i no permeten col-locar els estalvis sota criteris
étics ni a curt ni a mig termini.

> Tots els instruments étics de crédit de qué disposem están
oriéntats a financar projectes d'autoocupació i per tant queden
sense cobrir les necessitats de finangamént d'habitatge, de
formado, d'arrendament financer, de descompte comercial, de
crédit documentan d'expottació o d'operacións d'avál i
garantía.

Donat que els instruments étics d'estafvi i de crédit que existeixen a
Catalunya, son insuficients per cobrir totes aqüestes necessitats, es
planteja la conveniencia de crear una entitat de finangamént étic a
Catalunya. .



1.2 MODÉL D'ENTITAT

QUE POT RESPONDRE

A LES NECESSITATS DE FINANCAMENT ÉTIC

Josép María Vilaseca

Maig de 2003



1.2.1 La problemática del fínancament de les iniciatives de
l'económia social

El punt de partida és l'existéncia, cada vegada mes estesa, d'iniciatives
d'economía social: formules diverses d'autóocupació que neixen en un
context d'átur o precarització insostenible del treball, en molts casos, i en
d'altres, com a alternativa creativa i no capitalista d'organització
emprenedora1.

Aqüestes iniciatives teñen normalment necessitat de finangament alié; pero
la resposta de les entitats financeres tradicionals ha estat, en general, lenta
i malfiada, donant prioritat á les garandes per sobre de consideracions
socials o de yiabilitat futura del projecte. Ates que les rhicroempréses no
poden generar capital propi i teñen l'accés.tancat al mercat de capital-risc,
han de treballar amb crédits, i els bañes exigeixen garanties sobre béns
privats com si fossin de capital.

Aixó és tant mes dolorós si considérem que una part molt ímpqrtant deis
recursos que administren aqüestes entitats provenen de Testalvi popular,
que no té cap control sobre els criteris o prioritáts d'inversió que.apliquen
les entitats; les dificultáis dé tota mena que, manta vegada, té una nova
cooperativa de treball associat per a accedir a un préstec, es converteixen
en tota mena de factlitáts quan es tracta d'enterrar centenars o milers de
mílions en holdings de capital especulatiu o, fins i'tot, de col-laborar amb
desaprensius engomínats de tota mena -si no son engominats sí, almenys,
empresaris exemplars segons certifícat oficial de garantía -: així tenim tot
l'ampli. ventall d'evasions de capital, paradisos fiscals, fabricado i venda
d'armes, blanqueig de- diner procedent del tráfic de drogues,
embutxacament pur i simple deis diners mitjangant préstecs ficticis no
retornáis...; els trámits d'aquestes operacions no és rar que s'iniciín i es
tanquin en dinars en algún restáuránt de luxe amb Cassisténcia de les
respectives "cúpules" executives.

Es pot dir que aixó és una simplificado perillosa i injusta: certament, és una
simplificado; pero que no deixa de ser válida en la mesura en que és
essencialment certa; com també ho és que una part molt important de
l'estalvi popular es "redistribueix" en inversions no productives,
especulatives i antisocials: els monstruosos fons internacionals de capital,
sostrets al control deis estats, capag'os de la nit al dia de desestabilitzar i
arruinar societats senceres...

Un altre aspecte a considerar és el cost abusiu de les operacions actives: no
és rar veure ara i aquí TAEs superiors al 20% anual en operacions de crédit
i descompte, amb l'afegít que el cost de l'operació acostuma a ser
directament proporcional al carácter social i popular del projecte economic
que sol-licita finangament: és ben cert que poques entitats d'economia
social están entre el selecte grup del beneficiaris deis "tipus preferencials".
Per tal de reduir el cost de l'operació, s'ha d'anar a cercar subvencions

El Document "Strumentí Finanziari per Nuove Imprenditorialitá", el.laborat per Andrea Vecchia, Hefan
Jaworski, Laura Viganó, María Stella La Commare, María Teresa Cobelli, Pierre Courtoux í Sarán
Marchant, editat per I'IRED Nord és de lectura recomanada per a quí estígui interessat en aquesta
problemática.



publiques^ sempre lentes de tramitado i amb recursos limitats. Diuert les
entitats fihanceres: "ésque els nostres marges son moit petíts"; i és veritat,
pero aixó és un problema de costos de transformado, de mala gestió i de
fiorats: val la pena repassar la historia deis forats mes importants de les
ultimes décades?2. . , . .

1.2.2 Mecanismes innovadors de finan^ament

Qué volem dir quan parlem de finangament alternatiu? És el mateix parlar
de sistemes de finangament "alternatiu" que parlar de sistemes
"alterhatius" de fínangament?

Les dues expressions np sóh equivalents, malgrat que riosaltres proposarem
la conjunció en un sol model de les dues vessants de la qüestió. .

> Quan ehs referim a "sistemes de finangament alternatiu", posem l'accent
en la finalitat d'aquest. finangament: cal recolzar aquells projectes
sociaíment válids: el criteri del máxím prófit económic deixa pas al criteri
del máxim benefici social: projectes d'economia social, creado i
manteniment de llocs dé treball, criteris étics, protecció de l'entorn
ambiental... També cerquem noves formules mes justes en quan á les
condicions de devolució del capital, interessos, garanties, etc.

Hi ha quí defensa que, mantenint l'estructura del sistema fínancer, cal
pressionar-io, per tal de qué modifiqui els seus criteris, fent-se mes
sensible a les necessitats socíals. . .

Uris altres, creen entitats financeres amb una forma tradicional, pero
abocades al finangament alternatiu (Triodos Bank, d'Hólanda amb filial a
Bélgica, d'inspiració antroposófica, el projecte de la Banca Etica italiana, la
BÁS -Banque Alternatíve Sutsse-, orientada a les .inversions "etiques" des
d'una óptica social, ecológica i cultural, la Caja Laborái Popular de
Mondragón, la Southern Development Bank Corporation d'Arkansas, etc.).

> Quan ens referim a "sistemes altérnatius de finangament", donem émfasi
a l'aspecte órganitzatiu: cal cercar noves formes jurídiques i de gestió i
administrado deis recursos.

Ara bé, si només canviéssim les formes tradicionals, no guahyaríem res: la
necessitat de sistemes altérnatius pretén, d'álguna manera,
l'autoorganitzáció deis recursos generats per l'estalvi i l'economia popular,
partint de la constatació de que el sistema financer tradicional no serveix en
general a aquests fins, atesa , la seva estructura, entorn legal i cultura
histórica.

Una profunda reflexió crítica sobre la refació entre el sistema fínance,r tradicional i la societat, amb
propostes concretes de transformado radica! "des de dins", la trobem en "Banking for People", d'Udo
Reifner i Janet Ford, Eds. De Grúyter, New York, 1992. Les aportadons d'Udo Reifner, president de
l'Institute for Financial Services, d'Hamburg, tant a la Conferencia de Roma de l'any passat com a
restada a Holanda han estat extremadament interessants.



Aquí ni ha una gran proliferació d'iniciatives. Son, en general, formes de
participació en el capital (SIDI, IDES, SIFA, les CIGALES a Franga), o bé,
fins i tot, sistemes no mónetaris d'intercanvi de crédits i débits. basats en la
prestació-intercanvi de béns o servéis {LETS' -"Local Employment and
Traáing System"-, implantat ' sobré tot a l'ámbit anglosaxó)3.
Malaürádament, en no poques vegades es tracta d'intents efímers.

1.2.3 Quin model volem?

En front d'un model basat en el creixement de magnituds económiqúes,
hem d'oposar un model básat en la gent, la comunitat, el principi de
solidaritat i cTintegració social. Cal recolzar prójectes rendibles
economicament en la mesura en que també ho siguin socialment.

En front d'un procés accelerat dabstracció del capital,
d'ínternacionalització del mateix, de deslligament especulatiu respecte de la
realitat social i productiva, cal posar el centre d'atenció a l'ámbit local,
éntenent per tal la realitat del nostre entorn mes immediat.

En front d'una organitzáció de decisions centraljtzades, cal cercar
estructures autogestionáries: el procés de Testa I vi i del destí que hom doni
al mateix ha d'estar basat en la democracia, la participació, lá transparencia
en el procés de presa de decisions i en la descentralització. Respecte ía
transparencia i donat el fracas d'altres inciatives que s'han endegat, cal ser
impecables des del punt de vista legal.

En front de les grans estructures, cal posar l'émfasi en les organitzacions
petites. És.fals que el creíxemerit en magnituds sigui sempre equivaleht a
millora. Cal trobar la dimensió idónia per a cada projecte. Creixement
(cercle vicios consisterit en mes ingressos - mes despeses - mes consum -
mes depredado de l'entorn - mes cenfcralització - menys democracia
interna) no és sinónim de desenvolupament- Prójectes exitosos s'han
desvirtuad institucionalitzat i encarcarat quan han crescut massa. Cal teñir
present que hi ha tendéncies de l'entorn (professionals de la banca
convencional, socis, etc.) que empenyen i arrosseguen al creixement,'
descuidant els qbjectius. .

En tema de finangament alternatiu podríem enunciar el següent axioma:
Korganització de finangament alternatiu que triomfa es converteix en una
institució tradicional i esdevé conservadora: cada lloc i cada época ha
d'inventar el seu model de finangament alternatiu.

1.2.4 Els principis cooperatius aplicats al finangament

Él principi de l'ajut mutu o de la solidaritat está a l'arre! del moviment
cooperatiu; quan parlem de finangament, vol, dir posar en comú uns

3 Per a mes informado sobre LETS, veure "El Brot", Butiletí informatíu de la FACCTA, Gener 1996, pgs.
25-26.



determináis recursos, d'acord amb les possibilitats económiques de
cadascú, i en comú decidir com s'apliquen, qui d'entre tots els membres del
coi-íectiu está mes necessitat d'ajut financer.'Avui, amb forma cooperativa,
es tracta de posar en funcionament un sistema que no és una altra cosa
que una caixa de resistencia, amb rexperiéncia i la técnica d'aquest final
de segle.

Fer xarxa té dues vessants: una, la plena vinculado, la integrado de
l'organització financera en el seu entorn; l'altra, la interacció amb projectes
similars d'arreu. En el primer aspecte, es tracta de cercar formules de
doble direcció mitjángant les quals sigui possible integrar els ciutadans en
el projecte i, a la vegada, participar en totes aquelles iniciatives populars
que tendeixin a millorar les condicions de vida de la col-lectivitat. La
interacció amb projectes similars que actuín en d'altres realitats implica
Hntercanvi d'experíéncies i prómoure conjuntament Iniciatives que
permetin, per exempíe, fer front a un entorn polític i.legislatiu estatal i
supraestatal refractan, si no hostil4. Fer xarxa no'vol dir crear instárteles o
superestructuras verticals - mes burocracia i menys participado, en
definitiva -: parleni d'intercanvis horitzontals, en pía d'igualtát i des de la
propia realitat local de cada un d*aquests projectes.

El principi d'autogestió de 1'estalvi implica, en la seva posada en práctica,
que volem participar en la decisió sobre el destí deis mateixos. No només
aixó: cal superar la barrera, falsa, entre creditor i deutor. L'intérés és únic;
el mutu ajut ens afecta a tots. Aixó vol dir que a lá'taula qué pren les
decisions han d'estar ásseguts també els destinataris del finangament.

> Si, entré tots, decidim com apliquem els recursos, süperem l'alienació
tradicional de l'estálvi. Entenem per estalviador alienat aquell que perd
el control sobre el destí del seu estalvi a cánvi d'una rétribució
económica, mes o menys elevada. Un grau superior de compromís de
1'estalvi implica, prioritáriament participar en la presa de decisions sobre
el destí deis propis estalvis, malgrat que aixó suposi una menor
rétribució i, fins i tot, una participació en el risc de l'operació; sentir-se
partícip d'aquest procés és en sí mateix, per a Testalvíador solidan, un
concepte retributiu, no mesurable en tants per cent, pero sí en benefici
social í plenitud personal. v .

> La participació deis destinataris de l'ajut en el processos de presa de
decisions, supera el tradicional aíllament del prestatari en front del
prestamista. L'oposició d'interessos entre prestamista i prestatari,
producte d'una cultura individualista, deixa de teñir sentit.

Aixó ens porta a recordar la distinció entre diner fred -llunyá- i diner cal id
- proper -. Peí primer entenem aquell diner que s'aplica a finalitats
llunyanes i desconegudes per part de qui Pha aportat. Per diner calent,
entenerh que hi ha una proximitat entre l'aportació de l'estalvi i el seu

En aquest sentit, INAISE ("InternationarAssociation oí Investors in the Social Economy") coordina i
dona suport a realitats de fínangament molt variades en quant a diménsions, forma jurídica i tipus
d'intervendó, pero que persegueixen la fínalitat comuna d'afavorir el desenvofupament de l'economia
social. També és una eina d'intercanvi molt interessant ARIES, a través d'lnternet.
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destí; proximitat no solament física, sino psicológica. Qúant mes cálent és el
diner, mes transparencia hi ha; quan mes fred, menys ciar és l'origen i destí
del matéix: el procés d'administració es.dilueix, la cadena administrativa es
ramifica i és perd.... l'exemple suprem son els grans fons transnacionals5.
D'aquest capital financer, deslligat del seu origen, no implicat en cap destí
productiu, d'aquest diner informatitzat, intangible, fantasmal, els africans
en diuen "el diner deis blancs".

5 Sobre el nou poder financer internacional, és mott interessant él dossier de "Le Monde Diplomatíque",
Maig 1995. Un parégraf: "Les finances, el comerg, els medias, entre d'aftres camps, estimuláis per les
noves tecnotogies, han conegut una verítable explosió. I han generat uns impens económics d'un nou
tipus que elaboren les seves própies liéis, des/ocalitzen efs seus centres de prodúcelo, desplacen els seus
capitals a la velocitat de la llum, i inverteixen d'un cantó a l'altré del planeta. No coneixen ni fronteres,
ni Estáis, ni cultures. Se'n foten de les sobiranies nacionals. Indiferents a les conseqüéncies socials,
especulen contra tes monedes, provoquen recessions, i donen sermons ais goyerns. "• ('Pouvoirs fin de
slécfe', Ignacio Ramonet). ,
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1.3 PRINICIPIS DE BANCA ETICA

© Rpger Sunyer i Tatxer
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1.3.1 Introducció

Que és la banca ética? És ética la banca ética? Si és ética, les ehtitats
financeres convencionals no ho son? Heus. aquí algunes de les preguntes
típiques que hom es planteja la primera vegada que en sent a parlar. A
molts els sorprén ía conjunció deis vocables "banca" i "ética"; d'altres
creuen que es tracta, simplement, d'una moda passatgera.

La gent de banca convencional s'ho mira de cua d'ull mentre els sectors
mes alterñatius, o radicalment crítics amb el sistema imperant, temen que
no siguí una operado mes de les forces del capital financer, una mena dé
maquillatge, un "ahem a canviar-ho tot perqué tot romangui igual". I bé, el
cert és que probablement tothom tingui una part de rao: d'una banda hi ha
proves palpables que no es tracta d'üna experiencia fugág6, que és tracta de
realitats amb arrels profundes de reivindicado de justicia social. Des de les
grans tradictons ideológiques del continent com e| cooperativisme7 o els
moviments d'església8, pássant pels moviments de protesta contra la guerra
del Vietnam, ais Estats Units, fins ais moviments ecologista i pacifista dé la
década deis vuitanta, a Europa. Per altra banda, pero, també és cert que,
darrerament, i cada vegada mes, la banca convencional s'afegeix.a la
creació d'iniciatives de finangament étic i solidan orientades a millorar la
seva imatge i, de passada, despistar la mirada crítica que qüestiona la
injusticia arrelada en el sistema financer convencional.

Per a resóldre aquesta mena de dubtes i altres que poguessin anar sorgint,
es crea l'Associació FETS -Finangament Étic i Solidaré amb la idea
d'agrupar tots els sectors socials susceptibles.de participar en el procés de
creació d'una banca ética al nostre país. En bona párt grácies a la tasca
d'aquesta associació, el contéxt peí que fá a instruments financers ha variat
sensiblement d'aleshores engá (sorgiment de fons étics i solidaris,
d'Oikocredit Catalunya, de la Fundació Un Sol Món deCaixa Catalunya etc.).
Segons el meu parer, aquesta nova situado, d'una banda exitosa -i de la
qual tots plégats ens hem de felicitar en la mida que evidencia el creixent

• interés per fer un ús coherent deis propis recursos* fa cada vegada mes
necessari el debát sobre el qué és la banca ética i el qué no ho és. La
finalitat d'aquest debat no hauria dé ser trobar elements que desacreditin
unes entítats respecte les altres, ans el contrari, hauria de servir per trobar
aquells aspéctes comuns i coincidents de manera que puguem comengar a
plantejar-nós el camí vers la creació d'una banca ética des deis seus
fonaments, en el sentit mes literal, des del seu carácter pethos")
própiament étic.

Lógicament, els principis exposats están estretament entrellagats. De fet,
l'exposició en principi obeeix a una simple finalitat didáctica i expositiva
perqué, en definitiva, tots ells formen aquest conjunt poliédric i indestriable
que podem anómenarBancá Ética.

6 ALStNA, O. (coord.): Banca Ética. Molt mes que diners. - BARCELONA: FETS, 2001. .
El lííbre recull les ponéncies que diversos representants de bañes étics d'aneú del món van presentar al ler Congrés
Internacional de Banca Etica a Catalunya, organitzat per l'Associació FETS,

Aquest seria el cas de la Banca Etica Italiana o el Cooperativa Bank anglés. •
s ' • i ' • '

Aquest seria el cas de la d'Oikocredit
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1.3.2 Principi d'Ética aplicada

Existeix un consens forga ampli a considerar el terme "Ética" provinent,
etimológicament, del grec "ethos", entes cóm "carácter" o "manera de ser".
De la mateixa manera, el terme "moral/', provinent del llatí"mos-moris", es
tradueix habitualment per "costums", "carácter" o "manera de viure". A
partir d'aquesta definido, podern reconéixer, per tant, que els humans ens
caracteritzem, entre d'altres coses, respecte els animáis, per la possibilitat, i
llibertat, de configurar él nostre propi carácter. I així com les persones
podem gaudir d'aquest privilegi -o rio- també les organitzácions i, per tant,
els báncs, adquireixen el seu propi carácter per a respóndre ais seus propis
reptes. Les organitzácions, dones, van adquirint un carácter determinat, en
funció deis valors que incorporen, deis hábits que assumeixeh en la séva
vida quotidiana. Aquest carácter influeix en les persones i a l'inrevés,
perqué les persones també es fan moralment en les seves professions i
organitzácions en funció de les persones que hi exerceixen.

Així/ la banca ética será Taplicació d'aquells principis moráis, justos, en
l'activitat própiament bancária i financera i la seva pérmanent actualització.
És a dir, per dir^ho mes claramént, alió que distingeix una banca ética és
que la seva activitat essencial sempre será actuar com una entitat financera
aplicant en la mes mínima de les seves accions aquélls principis moráis que
cónsideri. Aixó fa, per exemple, que Francesco Bicciato9, Director de la
Fondazione Choros de la Banca Etica Italiana, digui que "lamentablement
tenim 26 milións d'euros invertits en titoIs de l'Estat. I dic lamentablement,
perqué és l'única inversió que ens garanteix un ús mes p menys étic". És a
dir, la manca de productes d'inversió realment étics fa qué, de moment,
optin per aquesta via pero de seguida que es trobi unfons étic amb cara i
ulls s'hi invertirá. Qué és el qué motiva aquesta mena d'insatisfácció?
L'interés peí rendiment financer? No, és ciar que no. L'interés peí rendiment
étic!

Per tant, la banca ética será una entitat financera que, a banda de complir
els principis d'un banc des del punt de vista financer, s'haurá dotat tant
internament com externa d'un carácter determinat, fidel a les exigéncies
etiques dé la societat. D'altra banda, entenent rética com a procés
realitzará una tasca continua de reflexio sobre raplicació deis principis que
han d'orientar la seva ácció per tal d'actüalitzar-la d'acorcl amb
Taprofundiment deis principis étics i solidaris.

1.3.3 Principi de Coherencia

El principi de coherencia fa referencia a l'objectiu d'evitar el que podríem
considerar una mena de paradoxa participativa, en lá mida que ens
manifestem en,actes, campahyes i manifestacions per a una economía mes

9 ídem nota I.
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humana, ün mpn sense armes o sense nuclears, mentre els nostres estalvis
poden estar contribuint, per bé que iridirectament, a fiharigár tot just el
contrari, és a dir, empreses d'armament, centráis nuclears, desforestació o
explotació dels.drets básics deis treballadors.

Sense anar mes lluny, aquest és un deis orígens moderns de les inversions
etiques. Ais Estats Units, concretament, es creen les primeres iniciatives
d'inversions etiques en el marc del moviment social general de rebuig a la
guerra del Vietnam, quan els diversos sectbrs (universitats, església...)
s'adonen que els-séus estalvis i inversions estaven justament finangant les
empreses d'armament que produíen el material béí-lic per a la guerra.

A partir de la constatado de paradoxes i la sevá resolució en un sentit
coherent la banca ética aconsegueix passar de cercles viciosos a auténtics
cercles virtuosos on l'estalvi i la inversió d'entitats i persones que creuen en
una economía al servei de les persones es dedica exdusivament a empreses
i inciatives sociáls coherents amb aqüests principis.

1.3.4 Principi de Compatibilitat

Aplicar el principi de la compatibilitat entre rendirnent financer i rendiment
social significa que un aspecte no pot.anar deslligat de l'altre. La^ancá ética
necessáriament ha de ser viable económicament i cercar l'obtenció de
beneficis. Óbviament, els beneficis que obté no son comparables ais de les
entitats convencionals no perqué no inverteixin en projectes viables sino peí
fet que es descarten negocis en principi molt rendibles financeraméht pero
desastrosos des del punt de vista del rendiment social. Tal corh diu Peter
Blom10, director general del Triodos Bank holandés, "jo dic ais meus
accionistes que si volen podem obtenir uní benefici del 10% pero aixó
implicaria deixar de finangar certs projectes i augmentar el preu del diner
que esterh deixant". O com esmenta també Francesco. Bicciato11 "El
principal valor deis bañes trádicionals és la maximització de beneficis a
qúalsevol préu. Nosaltres som diferénts, ja que si hi ha uns costos
rriediambientals i socials molt eleváts, nosaltres no volem maximitzar
beneficis".

•Podríem concloure, dones, com a definido sintética, que un banca ética és
una institució que inverteix o presta diners amb ftnalitats etiques i socials,
sense renunciar necessáriament a finalitats estrictament financeres.

1.3.5 Principi de Participado

Él fenomen de la banca ética, considero, s'ha d'entendre en él context d'un
creíxent procés de participado ciütadana rhés enllá de la participado
clássica de les democrácies representatives modernes. Si habitualment la
participado política s'ha basat en el vot electoral, fenomens com el. del
comerg just, el consum responsable o la banca ética prpposen una altra
forma de participar, aquesta vegada mitjangant el vot-cónsum, en el primer
cas, i el vot-estalvi/inyersió en el segon. La banca ética planteja aquí un del

ídem nota I.
ídem nota I.
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seus aspectes mes innovadors en el sentit que a banda de contribuir
localment amb la seva activitat de finangament diaria, contribueix a
sensibilitzar els estalviadors/inversors perqué boicotegin aquelles empreses
que vulneren flagrantment els nostres propis principis étics. Així, de nou,
del cercle vicios es passa. al cercle virtuós esmentat' anteriorment.
El principi de participació implica que la presa de decisions s'efectua de
manera democrática. La participació, pero, no pot quedar reduída a l'acció
formal de votar sino que éis socis o accionistes han de participar -formar
part- en la definido de la política étjca de l'entitat, en la priorització deis
cnteris/ -mitjangant enquestes, entrevistes, debats... En definitiva, el
principi de participació implica que els inversors/estaiviadors son els
sobirans de l'entitat -sense distinció de capital-, participaht en la definido
de la política ética, no pas entesa com un simple decáleg sino com el nucli
inspirador de la practica diaria.

1.3.6 Principi de Transparencia
L'áplicació d'aquest principi implica aplicar una transparencia absoluta de la
gestió de l'entitat tant en la concessió de préstecs com en les inversions.
Sense anar mes lluny, la Societat Financera NEF (Ñoüvelle Economie
Fraternelle), a Frangá, publica cada any la seva memoria anual fent-hi
constar tots els projectes finangats, l'import i el termini, de manera que tots
els socis poden fer el seguiment del compliment deis principis de l'entitat.

La transparencia, a banda de demostrar que s'intenten aplicar els principis
étics aprovats, suposá un ségon nivell d'implicació deis ciutadans/es en la
gestió, en i'aplicació deis principis étics en l'activitat diaria -tant peí que fa
al destí deis recursos del banc com peí que fa a l'origen;

1.3.7 Principi d'implicació

Si bé és cert que moltes inversions etiques es basen en un criteri negatiu,
alió que caracteritza própiament una banca ética és l'adopció d'un criteri
positiu en ia seva política d'inversions. És a dir, no només exclpure
determináis tipus d'inversions sino, a mes, promoure aquelles iniciatives
amb un projecte social mes evident.

En la práctica, qualsevol inversió comporta una serie d'implícacions socials,
mediambientals, distributives i etiques, que quasi mai s'inclouen en els
bálangos financers. Ei resultat d'una análisi exciusivament financera ignora
aquests efectes, de manera que efectúa un cómput equivocat deis resultats,
positius o negatius, de la iniciativa de la inversió. Si tota inversió té
implicacíons etiques, el propósit de la inversió ética és fer expiícites i
intencionáis aqüestes implicacions.

La implementació de la política ética no es limita a una simple dedáració de
principis. Es tracta d'integrar els principis en el carácter de l'entitat. Els
principis declaratius poden ser el marc pero, com sempre, la clau i la
dificultat rau en la seva aplicado práctica. Des del punt de vista de les
inversions financeres es tracta, per tant, de col-locar els recursos en
productes étics. Així sembla senzili pero, com podem estar segurs que els
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productes étics" o son realment? Per a resoldre aquesta mena de dubtes
existeixen les empreses "d'investigadó ética dedicades al seguiment de les
empreses i a la comprovació del compliment o node certs criteris socials. El
problema, pero, tampoc acaba aquí perqué també caldra aprofundir en com
es fa aquesta investigado, en base a quins criteris d'exigéncia per tal
d'evitar, de nou, situacions paradoxals en qué conegudes transnacionals
amb responsabilitats provades en situacions de genocidis. culturáis
apareixen en posicions capdavanteres én determináis tipus de ránquings
étics.

1.3.8 Vers una banca ética?

La banca ^tica parteix de la idea que una de les claus etiques del nostre
temps corvsisteix a adonar-se que son els jocs de suma no:zero, i no pas els
de suma zero, els que ens duran a progressar d'una manera sostenible i
justa. Si bé en els primérs es creu que tots poden guanyar, que la
cooperació és per a tots mes beneficiosa que el conflicté, en els jocs dé
suma zero alió que uns guanyen ho perden els altres, amb la qual cosa es
potencia upa cultura de l'enfrontament. Seguint, dones, aquest raonament,
¿No és ppssible que la lógica de la banca se socialitzi i tingui mes present
les persones mes desafavorides, les empreses viables que apliquen criteris
étics en lá seva gestió (no explotado ni precarització deis treballádors,
inversións responsables, re.lació amb els prpveidors, democracia,
transparencia...) sense que, per aixó, hagi de perdre la seva especificitat?
No és possible que se li exigeíxi treballar per la justicia social i, sobretot,
inventi qrocediments per incorporar els sectors sodals amb mes dificultáis
amb la intenció que deixin dé ser-ho? Els bañes étics, per tant, no podrien
ser una formulado práctica d'aquella vella estrategia segons la qual cal
cercar la conciliació d'interessos no pas perqué siguin antagónics sino
cooperadors?

El repte que planteja la banca ética no és tant incorporar uns determináis
princípís puntuáis, teñir en compte certs valors, com generar activitat
económica des d'una perspectiva radicalment diferent del paradigma
dominant del capitalisme irresponsable. Per tant, amb un carácter distint
del que apliquen les entitats convencionals. Per aixó, alió que distingeix la
banca ética de les entitats financeres convencionals és la inserció, en el seu
propi codi géiiétic, deis pnneipis éxposats. I tot plegat no pas com, una
opció estratégica, de márqueting, sino com auna opció ineludible.

Com déiem, son principis estretament lligats efs uns amb els altres, com
una mena d'esfera, amb Magos entrelligats. I és precisament en aquest
entortolligament on rau la particularitát de la banca ética. No son, de tota
manera, exclusius ni définitius. Probablement, n'hi hauríem d'afegir d'altres;
en tot cas, pero, sí que em semblen principis ineludibles per a qualsevol
bancaqué volgués ser cóneguda com a banca ética.
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1. EL BANC CENTRAL EUROPEU I EL BÁNC D'ESPANYA

El Banc Central Europeu (BCE) va ser creat al juny de 1998 i conjuntament
amb els bañes centráis nacionals deis quinze Estáis membres de la UE
constitueix el Sistema Europeu de Bañes Centráis (SEBC).

El Banc Central Europeu i els dotze bañes centráis nacionals de la zona euro
coristitueixen l'Eurosistema que és é| dispositiu que utílitza el SEBC per
exercir les seves funcions en la zona euro. Mentre alguns Éstáts membres
de la UE no adoptin l'euro caídrá mantenir aquesta distinció entré
l'Eurosistema i el SEBC.

L'objectiu primordial de rEurosisterha consisteix en mantenirl'estabilitat de
preus a la zona euro. Per tal d'assolir aquest objectiu, l'Eurosistema
exerceix un conjunt de funcions entre les que destaquen:

• Definir i executar la política monetaria de la zona euro;

• Realitzar operacions.de canvi de divises i gestionar les reserves oficiáis
en moneda estrangera deis paísos de la zona euro;

• • Emetre.bitllets de banc a la zona euro; :

• Pronioure el bori füncionament del sistema de pagaments.

El Banc d'Espanyá, com a ..integrant de l'Eurosistema, participa en él
desenvolupamerit d'aquest conjunt.de funcions i alhora executa un conjunt
de funcions.própies, d'acord amb la Llei 12/1998, de 28 d'abríl.

Aqüestes funcions especifiques, que també van eheáminades a aconseguir
l'estabilitat de preus en el nostre país, son:

• Posseir i gestionar les reserves de divises iwnetalls preciosos no
transferits al BCE; . ,

• Promoure el bón funcionament i l'estabilitat del sistema financer i deis
sistemes de pagament nacionals; .

• Posar en circulado la moneda metál-lica; .

• Prestar els servéis de tresoreria i agent financer del Deute. Public;

• Assessorar el Govern i realitzar aquells informes que resultin procedents;

• Elabprar i publicar les estadístiques relacionades amb les seves funcions
i assistir al BCE en la recbpilació d'informació estadística;

• Exercir les altres co'mpeténcies que la legislado lí átribueixi com la gestió
de la Central d'informació de Riscos, la Central d'informació de
Balangos,...



2. PRINCIPALS INTERMEDIARIS DEL SISTEMA
FINANCER ESPANYOL

2.1. LES ENTITATS DE CREDIT

D'acord amb la Llei 3/1994,'de 14 d'abríl, per la qual s'adapta la legislado
espanyola en materia d'entitats de credit a la Segona Directiva de
Coordinado Bancária de la UE, les entitats de credit espanyoles es
clasifiquen en tres grups: el sistema bancari -també anomenat d'entitats
de dipósit- i constituít per la banca, les cáixes d'estalvi.i les cooperatives de
credit; l'Institut de Credit Oficial (ICO) i els Establiments Financers de Credit
(EFC).

Bañes

Entitats
de credit

• •
Sistema bancari 1
fent. finañeeres) J

ICO

. Caixes d'estalvi '
•

•
EFC

Cooperatives
fifi rxfiilit

La importancia relativa deis diversos grups d'entitats de credit a l'Estat
espanyol és pot veure a partir de les xifres del balang consolidat reeoílides
en la taula 2 ; i . Aqüestes dades ens mostren la gran relleváncia de les
entitats del sistema bancari. que presenten un balang que suposa la gran
majoria (94,73%, al 2002) del total del balang consolidat de les entitats de
credit. .

Taula 2.1 Actiu=Passiü de /es entitats de credit per institucions
(rhilions d'euros)

Ahy
1997
1998
1999
2000
2001

•2002*

Total
entitats

. de credit
856.844
921.197

1.018.24&
, 1.139.792

1.265.525
1.321336

Sistema
bancari .

811.086
872.387
961.746

1.077.589
1.195.821
1.251.724

-

%
94y66.
94,70
94,45
94,54
94,49
94,73

EFC

19.636
21.772
26.598
30.782
36.790
36.945

%
2,29
2,36
2,61"
2,70
2,91
2,80

ICO

26.122
27.038
29.904
31.421
32.914
32.667

%
3,05
2,94
2,94
2,76
2,60
2,47

Font: Banco de España, Boletín Estadístico i elaborado propia
*dades a sétembre del 2002

En la mateixa línia, la taula 2.2. ens mostra qué, el sistema bancari; a
sétembre del 2002, ̂ proporcionava el 94,4% del finangament total del
sistema creditici al sector privat, a través de crédits, mentre que la resta



era proporcionada pels ÉFC (4,8%). Peí que fa al finangament.del sector
.públic, el sistema bancari suposava també ún percentatge majoritari

Taula 2.2 Crédits i diposits de fes entitats de credit per institucions
(milions d'euros) .

Total
set.02

Sistema bancari

,%

i

EFC ICO

Diposits del 482.997 481.692 99,73 248 0,05 1.057 0,22
sector resident t •
Crédits al sector 680.806 642.558 94,38 32.383 4,76 5.865 0,86
resident
Diposits del 36.617 36.393 99,39 94 0,26 130 0,36
sector públic
Crédits aísector 32.163 29.479 91,66 1.672 5,20 1.012 3,15 '
públic • . . __

Font: Banco de España; Boletín Estadístico i elaborado propia

Des de la perspectiva del passiu, queda de nou reafirmada la relleváncia
relativa del sistema bancari que capta el 99,7% deis recursos proporcionats
peí sector privat i el 99,4% deis procedents del sector públic.

Principáis operacions de les entitats de credit

Les activitats típiques de (es entitats de credit, que es beneficien d fua
reconeixement mutu díns la UE, és classifiqueñ en tres grans categories:

• Passives o de captado de recursos.
• Actives o d'inversió de recursos captats.
• Servéis bancaris oferts ais clients.

Operacions passives :

Les operacions passives permeten a les entitats.de credit captar dos tipus
de recursos: els prppis i els aliens.

Els recursos propis están constituíts tradicionalmeht peí" les aportacions
directes deis socis o accionistes i pels beneficis no distribuíts. Actualment
s'inclouen én aquesta categoría altrés partides que es caracteritzen per
k'obtenció d'un finangament permaneht per l'entitat.

Les operacions própiament passives d'un banc son les operacions amb
tercers tais com:

• Comptes corrents o diposits a la vista: és un contráete bancari peí qual
ei titular ingressa fons a l'entitat i pot incrementar, disminuir o retirar el
saldo en el moment que ho desitgi, tant a través d'operaciohs en efectiu

. com de carrees i abonaménts d'un altre tipus. Aquest contráete permet
de disposar de xecs, pagarés i d'un servei de gestió.



• Comptes d'estalvi ordinaris: és un contráete similar ál deis cómptes
corrénts pero les aportacions queden registrades en una llibreta. L'única
diferencia és qué el titular no pot disposar de xecs rii pagarés. Dins
aquesta categoría hi ha el compte d'estalvi habitatge que permet
desgravacions fiscals pera l'adquisició d'un habitatge.

• Dipósits o imposicions a termini: és un contráete peí qual el client es
compromet a mantenir fins al vencim.ent l'import del dipósit a l'entitat, a
canvi d'uns interessos pactats. La recuperació de t'import abáhs del
termini implica una peñalització normalment definida en el contráete.

• Certificats de dipósit: s'utilitzen per vencer la immobilització que
suposen els dipósits. Els dipósits és poden instrumentar en resguards de
dipósit en efectiü i poden ser nominatius intransferibles o tránsferibles
abans del venciment.

• Emissió de valors negociables: Les entitats poden erhetre obligacions i
altres deutes representáis per valors negociables,

• Cessió temporal d'actius financers: córistituéíx una modalitat per la quál
. les entitats cedeixen a un client una part d'un actiu de la seva propietat.

Els actius que s'acostumen a cedir son de Deute Public.

• Nous productes financers de captado:, cal destacar els comptes
financers, els comptes combinats amb fons d'invérsió mobiliária i fons de
diners, els comptes de gestió de tresoreria i de gestió del patrimoni
flnancer i els supercomptes.

• Aitres operacions passives: cal destacar els préstecs del Banc d'Espanya,
els del Fons de Garantía de Dipósits i les operacions en el mercat

. ¡nterbancari..

Operacions actives

• Crédits comerciáis: és el descompte d'efectes co.mercials, lletres,
pagarés o altres efectes aptes per a ser girats a I'hora de financar les
operacions comerciáis a termini d'una empresa. No es demanen
garanties addicionals.

•. Descompte financer: és similar al crédit comercial pero es descompten
, lletres o pagarés que no corresponen a operacions comerciáis, sino que

son degudes a necessitats financerés de l'empresa a curt termini.

• Préstec hipotecan1: és un préstec concedit amb garantía real d'hipoteca,
constituida en el. Registre de Propietat; en cas d'incomphment es pot

1 Les principáis diferencies entre un préstec i un crédit son:
En un préstec el dientrep una quantitat determinada de diners en un

sol cop que haurá de retornar íntegrament dins un termini. establert i per la
qual haura de pagar uns interessos i unes comissiohs calculats al principi
de l'operació.



executar la hipoteca. Aquests son présteos fina listes ja que els fons es
destinen a l'adquisició del bé hipotecat.

• Préstec amb garantía personal: és un préstec que s'ha de tornar al cap
d'un any, de cop o en quotes, o fins i tot abans del temps pactat. Les
garanties personáis solen ser: el certificat d'ingressos, la declarado de
béns i la domiciliado de la nómina.

• Pólissa de crédit en compte corrent: és un crédit a curt termini amb
renovació anual que té per finalitat cobrir les nécessitats de circulant de
les ernpreses. Norrnalment no s'exigeixen garanties reals.

• Un descobert en compte corrent és semblaht a una pólissa dé crédit
pendent de formalitzar, pero té un cost molt mes elevat ja que el risc
per a l'entitat és mes alt.

• Préstecs i credits a interés variaWe: el tipus d'interés apareix en él
contráete mitjangant un tipus diferencial, sumat o restat, a un tipus de
referencia especificat i conegut en el moment de formalitzar el contráete.
Hi ha la possibilitat d'establir formules mixtes en un contráete.

• Crédit de firma: és una operado per la qual l'entitat concedeix un crédit
sense que aixó- impliqui desemborsament d'efectiu. Aquest crédit está
format per avals, flanees i garanties en contractes de l'Estat i cartes de
crédit.

• Crédit sindicat: és.un crédit que per les sevés característiques -import
molt elevat i a llarg termini- el concedeixen conjuntament diversos
bañes.

• Altres operacions actives: cal destacar els dipósits al Banc d'Espanya, les
operacions en el mercat interbaheari i.les inversions en actius monetaris.

Servéis bancaris

Els servéis que les -entitats de crédit ofereixen ais séüs clients son molt
nombrosós i heterogenis.

• Servéis de tresoreria: operacions per caixa, domiciliacions i
transferéncies d'efectiu.

• Altres servéis financers diversos: operacions de leasing, assegurances
diverses, plans de pensions,...

• Informes per ais clients reladonats amb operacions d'inversió i comerg
exterior, informado comercial sobre detérminádes persones i
empreses,...

En un crédit el client pot disposar en el compte corrent d'una
quantitat de diners prefixada durarit un període déterminat i haurá de
satisfer uns interessos per les quantitats disposades durant aquest temps.
Un crédit pot ser renovat una o mes vegades.



• Assessorament en ámbits diversos: jurídic, financer, fiscal,...

• Servéis vinculáis a operacipns de valórs mobiliaris.

• Servéis automatíitzats: caixers automátics, banca per teléfon, banca per
internet,...

• Aítres servéis: targetes de crédit, xecs bancaris, xecs de viátge, llpguer
- de caixes de seguretat, fons d'inversió ¡inmobiliaria, servéis d'ágéncia de

viatges, servéis de venda per correus,...

2.1.1. El sistema bancarí (entitats financeres): bañes, caixes
d'estalvi i cooperatives de crédit.

Com ja 5'ha indicat, les institucións financeres que constitueixen el sistema
bancari espanyql son: els bañes, les caixes d'estalvi (inclosa la CECA) i les
cooperatives de crédit. .•' . •

Aquest conjunt d'institücions actúen, dins. el sistema financer, com a
transformadores i mediadores al mateix temps, pero la seva activitat
principal és la transformadora.

Sóh conegudes també amb el nom. d'entitats de dipósit ja que son les
úñiques institucións que, amb carácter general, poden captar fons
reemborsables del públic.

Els bañes

Els baríes son societats anóhimes de carácter privat que, habitualmerit i
amb ánim de lucre, capten del públic, en forma de diferents dipósits,
recursos que apliquen a operacions de crédit i a altres inversions financeres,
d'acord amb les liéis mercantils. .

El capital social .deis bañes pertany ais seus accionistes que participen a les
Juntes Generáis d'Accionístes amb un sistema de vótació proporcional al
número d'accións que posseeixen. . .

La seva principal finalitat és la d'obtenir el máxim benefici sense posar en
perill el fütur de l'entitat.

El conjunt deis bañes está representat, oficialment, per VAsociación
Española de Banca (AEB) que va ser constituida el 1977.

La banca representa el sector mes important del sistema financer espányol.
La seva importancia relativa dins el sistema bancari es pot observar a partir
de les dades de la taula 2.3. La banca su posa, a setembre del 2002, el
56,6% del total del balang del sistema bancari, mentre que les caixes
d'estalvi suposen el 39,5% i les cooperatives de crédit el 3,9%.
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Tauia 2.3 Actiu=Pássiu de les entitats del sistema bancariper institucions
(milions d'euros)

Ariy
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*.

Total
sistema
bancari

722.545
758.934
811.086
872.387
961.746

1.077.589
1.195.821
1:251.724

Bañes

.456.506
469.099
498.535
522.435
568.623
624.126
689.365
708.119

%
63,18
61,81
61,47
59,89
59,12
57,92
57,65
56,57

Caixes
d'estalvi

242.640
263.852
284.000
318.231
358.312
413.862
460.387
494.961

%
33,58
34,77
35,01
36,48
37,26
38,41
38,50
39,54

Cooperatives
de crédit

23.399
25.983
28.551
31.721
34.811
39.601
46.069
48.644

%
3,24
3,42
3,52
3f64
3,62
3,67
3,85
3,89

Font: Banco de España, Boletín Estadística i elaborado propia
*dades a setembre del 2002

D'altra banda, i d'acord amb la taula 2.4, la banca conoedeix el 49% i el
59,7% del finangament del sistema bancari ais sectors públie i privat
resident respectivam'ent

Peí que fa al passiu, la banca rep.el 60,8% deis dipósits del sector públie,
enfront del 37% que reben les caixes d'estalvi, i el 37,7% deis dipósits del
sector privat, enfront del 54,7% de les caixes i el 7,7% de les,cooperatives
de crédit.

Peí que fa a les oficines bancáries, els bañes disposaven, a .setembre del
2002, dei 36,6% del total d'oficines del sistema bancari a nivell estatal i del
30,6% a nivell de Catalunya.

Cal destacar que, malgrat la importancia relativa de la banca, en els darrers
anys, ha tingut un creixement menor al de les caixes ¡ cooperatives de
crédit. Així dones, en el període que va de 1996 al 2000, el bálanc. agregat
de les caixes d'estalvi ha experimentat un creixement mitjá del 14,3%, el
de les cooperatives de crédit del 13,4% i el de la banca deí 8,4%.

Taula 2.4 Crédits i dipósits de les entitats del sistema bancari per
institucions (milions d'eurós)

Total
set.02

Bañes Caixes
d'estalvi

Cooperatives de
crédit

Dipósits del 481.692 181.498 37,68 263.380 54,68 36.814 7,64
sector
resident
Crédit al 642.558 315.208 49,06 293.018 45,60 34.332 5,34
sector
resident
Dipósits del 36.393 22.139 60,83 13.442 36,94 812 2,23
sector públie
Crédit al 29.479 17.590 59,67 11.392 38,64 497 1,69
sector públie • . . • '

Font: Banco de España, Boletín Estadístico i elaborado propia
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Les caixes d'estaivi

Les primeres caixes d'estaivi esparíyoles. van ápáréixer durant la primera
meitat del segle XIX vinculades ais monts de pietat que a través d'aquestés
institucions pretenien fomentar l'estalvi entre les classes treballadores com
a mesura complementaria a la lluita contra la usura. No será fins el 1962
que les caixes d'estaivi serán considerades.com institucions financeres. .

Les caixes d'estaivi son institucions de patronat oficial o privat sense ánim
de lucré mercantil, no depenen de cap altra empresa, están dirigides per
juntes o consells d'actuáció gratuita i els seus beneficis, un cop constituídes
íes corresponents reserves i provisions, han de ser déstinats a obres
benefiques i socials.

Els organs de govern de les caixes d'estaivi están formats per representants
de diferents col.lectius: entitats fundadores, corporacións locáis, cliénts i
.treballadors. El fet que les decisions rio es preriguin en fundó del capital
aportat, com a les societats anónimes, comporta certa democratització del
funcionament de la institució. .

Encara que els objectius que figuren en els estatuts de les caixes.d'estaivi
son sociaís i no económics, amb el temps s'ha anát potenciarit el carácter
purament fihancer d'áquestes institucions fins^ al punt que actualment
només mantenen el carácter social a través de l'obra social que está
básicament orientada a les activitats culturáis, a Tarea assisténcial i a Tarea
docent.

Les caixes d'estaivi están agrupades entqrn de la Confederación Española
de Cajas de Ahorro (CECA) que és un orgariisme consultiu que a mes
ofereix ais seus associats un conjunt de servéis de carácter financer.

Tal i com ja s'ha iridicat, les caixes d'estaivi coristitueixen, rera la banca, el
segon sector per ordre d'importáncia del sistema financer espanyol. Les
caíxes representaren, a setembré del 2002, el 39,5% del total del balang
del sistema,bancari.

Peí que fa a les oficines bancáries, les caixes d'estaivi disposaven, a
setembré del 2002, del 52,4% del total d'oficines del sistema bancari a
nivell estatal i del 67,5% a nivell de Catalunya, superant de forma rellevant
la xarxa d'oficines deis bañes.

La transformado de les caixes en societats per accions

El debat entorn a la modificado de la forma jurídica de les caixes. d'estaivi
es remunta a fináis deis vuitanta, pero avui está de plena actualitat.

La transformado preveu que les caixes emetin les anomenades quotes
participátives, que venen a ser corrí accions señse drets polítics. El perill que
és preveu amb aquest tipus de transformacio és que els propietaris de les
quotes acabin réclamant el dret polític.
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Les diferents raons que s'han donat per defensar aquesta proposta son:

• inicialment es considerava que la transformado era inevitable si no es
volia frenar el creixement de les caixes per manca de recursos própis. A
la práctica s'ha contrarestat aquesta limitado grades ais foris captats
per mitjá de l'émissió d'obligadóns subordinades i participacions
preferents, ambdues considerades recursos propis.

• Els bañes se senten discrimináis respecte les caixes ja que aqüestes
poden comprar bañes, mentre que els bañes rio poden comprar caixes.
Aquesta afirmació no és del tot certa ja que res impedeix la venda, total
o parcial, de l'actiu i el passiu d'una caixa o les seves oficines. .

• Una altra argumentado és que solamént una fórmula jurídica pot
garantir defectiva disciplina de les entitats del mercat. L'afirmació porta
implícita'la considerado que actualment no ni ha disciplina en el mercat
financér i per altra banda caldria aclarir qué s'eritén per aquesta
disciplina ideal.

Transformacions semblánts a aquesta son les que han portat a les caixes
d'altres paísos a ser absorbides pels bañes mes poderosos i finajment a
desaparéixer. D'Europa, el npstre entorn mes proper, el cas espanyol i
especialment el cátala és l'últim reducte dn les caixes d'estalvis encara
teñen un papen important en l'economia financera i en la societat en
general.

Val.la pena remarcar la importancia del paper social de Tes caixes, ja que,
per éxemple, a Anglaterra amb la desaparició de les caixes s'ha coristatat
que un 20% de la pobíáció va quedar exclosa del sistema financér, i a Italia
s'ha valorat en un 18%.

Carácterístiaues diferenciáis amb els bañes

Des de mitjans de la década deis vuitánta, les caixes d'estalvi poden
realítzar les mateixes operacions actives i passives que els bañes.

Tradicionalment, les caixes, degut a les normatives restrictives que les
afectaven, s'havien especialitzat en operacions orientades a la banca
privada, pero la nova regulació els ha permés. ampliar el seu mercat i
realitzar operacions tradicionals deis bañes enfocades principalment a la
petitá i mitjana empresa.

Malgrat tpt, cal destacar algunes diferencies entré les actuacions d'aquests
dos tipus d'entitats: .

Operacions passives:

• Major importancia relativa a les caixes deis dipósits del sector privat.

• Major importancia relativa a les caixes deis dipósits d'estaíyi i els dipósits
a termini; i menor importancia relativa deis dipósits a la vista.



Operacions actives: . .

• Menor importancia a les caixes del finangamént atorgat per activitats
prodúctives i major importancia a la concedida a persones físiques.

• Major importancia relativa a les caixes del finangamént al sector privat.

Les cooperatives de crédit

Les cooperatives de crédit son institucions financeres la forma legal de les
quals és una cooperativa. Les podem classificar en cooperatives agrades o
caixes rurals -de carácter ruraKi en cooperatives no agráries de carácter
industrial i urbá. "

Com que la sevá naturalésa jurídica és la de cooperativa, están subjectes a
la llei mercantil.de cooperatives, i com a entitats de dipósit han de complir
la normativa que regula ais intermédiáris financers bancaris. Per tant,
presenten una doble dependencia administrativa: del Ministeri de Treball i
del Ministeri d'Économia. . . . ;

Les cooperatives de crédit poden realitzar les mateixes classes d'operacions
actives, passives i de servéis que es permeten a la resta d'entitats de crédit
amb el'límit que han d'atendre preferentment les necessitáts financeres deis
seus socis. Aquesta limitado, especíalment estricta en les operacions
actives, ha provocat que algunes cooperatives hagin de suportar uña
excessiva concentrado de risc. .

Els órgans de govem de les cooperatives están formats pejs diferents socis
de les cooperatives de crédit.

L'organització representativa de les cooperatives de crédit és la Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

La importancia d'aquestés institucions en el sistema financer espanyol és
fórga redüída. El balang de les cooperatives de crédit representáva, a
setembre del 2002, el 3,9% dét balang del sistema báncari.

Peí que fa a les oficines, les cooperatives disposaven, a setembre del 2002,
de r i l % del total d'oficines de les entitats de dipósit a nivell estatal i del
1,8% a nivell de Catalunya.

Malgrat el redüit pes de les cooperatives de crédit dins el sistema financer
espanyol cal remarcar la importancia que teñen per alguns sectors concrets
i de manera molt especial peí sector agrari.

Les caixes rurals

Les caixes rurals constitueixen el conjunt mes rellevant del cooperativisme
de crédit de TEstat espanyol tant per la seva presencia territorial com per la
seva dimensió numérica i económica.
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Aqüestes institucions ácostumen a sorgir de cooperatives agráries i el ,seu
ámbit operatiu pot ser local, comarcal, provincial o nacional. La Asociación
Española de Cajas Rurales (AECR) n'agrupa la majoria i conjuntament
formen el Grupo Caja Rural. Aquest grup compte amb el suport d'algunes
erñpreses participades: el Banco Cooperativo Español, la societat Rural
Servicios Informáticos i la cómpanyia Seguros RGA:

Les caixes rurals canalitzen el 35% de les ajudes que provenen de la Política
Agraria Comunitaria ¡proporcionen mes del 30% del finangament que rep el
sector agrópecuári. '

En les darreres décades, i com a respostá ais impprtants canvis que s'han
produít en el sector agropecuari, Íes caixes rurals han ampliat i diversificat
les seves activitats especialment cap al teixit empresarial format per les
PÍMÉ. . .

Malgrat aquesta évolució des d'uná banca especialitzada a una banca
universal, les caixes rurals mantenen una clara especialització territorial i
sectorial.

Les caixes populare .

Les caixes populare son cooperatives de crédit vinculades a determinades
activitats empresarials i professionals en un ámbit generalment urbá. Solen
néixer dé grups empresarials rejaciohats amb la industria, el comerg ó els
servéis, .

En aquest grup cal destacar la Caja Laboral Popular que forma part del
Grupo Mondragón i que és una de les entitats mes solvents, en termes
relatius, d'Europa.

Les caixes professionals .

Les caixes professionals son cooperatives dé crédit orientades a donar
servéis a detérmináts col;lectius i col-legis professionals.

Amb séu social á Barcelona hi ha una caixa d'advocats, una'd'enginyers
industriáis i una d'arquitectes.
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Principáis trets distintius de les ehtitats báncaries

Forma jurídica

Divisíó del

capital social

Sistema de

votació

Base social

Organs de

govern

Finalitat

Destí de part

deis resultats

Bañes

Sodetat

Anónima

Acción s

Vot

proporcional

Acción istes

Junta

d'Accioriistes

Consell

¿'Administrado

Maxim benefici

per acciónistes

Dotado a

reserves legáis

segons normativa

i

Caixes d'esta 1 vi

Fundado

. —

Vot

representat
i

I m pósito rs

Corporacions

publiques

Fundadors

Treballadors

Assemblea

General

Consell

d'Administració

Sense ánim de

lucre i realització

d'obra social

Al menys un 50%

a reserves í la

resta (sense

import mínim) a

obra social

Cooperatives de

crédit

Societat

cooperativa

Participacions

Socials

Vot democrátic o

plural

Socis

Assemblea -

General

Consell Rector

Servir les

necessitats

financeres deis

socis

Per llei, part al

Fons de Reserva

Obligatori (FRO) i

al Fons

d'Educació i

Promoció (FEP)

Font: Banca Cooperativa, entorno financiero y proyección social
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2.1.2. L'Institut de Crédit Oficial (ICO)

L'Institut de Crédit Oficial (ICO) és una entitat pública empresarial, adscrita
al Miríisteri d'Economia, que té naturalesa jurídica d'entitat de crédit.

Té una doble vessant d'actuació:

• Com a agent financer del Govern, seguint les instruccions d'aquest, ha
de contribuir a reduir els efectes económics produíts per situacions de
greu crisi económica, catástrofes naturals,...

També en aquesta líni'a s'encarrega de gestionar els Instruments de
recolzament financer a l'exportáció tais cortt els crédits FAD (Fons
d'Ajudá al Desenvolupamént).

• Com a instrument dé la política económica del Govern, complementa la
iniciativa privada en materia financéra, princípalment finangant a sectors
que es consideren prioritaris.

Recentment TICO ha obért una finia de microcrédits destinada a aquells
col.lectius mes desfavorits, que están exclusos deis canaís habituáis de
finangament, arñb l'óbjectiu de fomentar l'autoocupació (vegeu l'apartat
Microcrédits de I'ICO).

2.1.3. Efls Establiments Financers de Crédit (EFC)

Els Establiments Financers de Crédit constitueixen des de 1997 una nova
modalitat d'entitat financéra que ha substituít a les antigües entitats de
crédit d'ámbit operatiu limitat (ECAOL).

Els EFC, malgrat la seva condició d'entitat de crédit, teñen les operacions
passives' limitades i no poden captar directament del públic passius en
forma de dipósits, préstecs i sessions temporals d'actius financers.

La principal finalitat deis EFC consisteix en éxercir una o diverses de les
següénts activitats: .

• De .préstec i crédit, incloent crédit al consum, crédit hipotecan i el
finangament de transaccions comerciáis.

Dins aquest conjunt d'operacions destaquem les de finangament que
permeten al productor de béns d'equip i de consum, al promotor
immobiliari o al responsable de comercialitzar servéis cobrar al comptat,
i al comprador d'aquests productes o servéis pagar en diversos terminis.

El paper de les EFC és, en aquest cas, d'intermediari ja que capten diner
i el deixen sense fer,en cap moment el paper de transformadors.

• De factoríhg i les activitats complementarles d'aquesta.
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En una operado de factoring,una empresa cecleix a una altra empresa
especialitzadá els crédits comerciáis que ostenta de la seva clientela a
canvi de rebre una serie de servéis, tais com un servei de gestió de
cobraments, de cobertura del risc i de finangamént. Els crédits cedits
poden estar documentats en qualsevol forma admesa en Dret (lletres,
pagarés, rebuts, factures,...)• " .

El cost del factoring cónsisteix en una comissió per la gestió de
cobrament, un interés per l'avancament i altres comissions en fundó
deis servéis inclósos en el contráete.

Els principáis avahtatges del factoring per a les empreses son' que
s'alliberen de realitzar les gestions de cobrament; que simplifiquen la
comptabilitat; que milloren la seva gestió de tresoreria al poder disposar
d'uná línia d'avancament de fons sobre els crédits cedits; i que teñen un
major coneixement de la seva . clientela grades a l'estudi deis
compradors que els factorings realitzen. Aquests avantatges son
especialment importants per a les petites i mitjanes empreses.

Encara que en els darrers anys les operacions de factoring han
expérimeritat un important creixemént, la seva utilització a l'Estat
espanyol és molt reduída en comparado a altres paísos de la UE.

D'arrendament financer, incloses també les activitats complémentáries.

L'árrendament fináricer, o leasing, és un contráete de lloguér que
l'arrendatari subscriu amb un EFC i que inclou una opció de compra, en
finalitzar el lioguer, a favor de l'arrendatari. Els béns sobre els quals es

. pot fer un contráete dé leasing son béns de producció o béns d'equip,
equips informátics, vehicles o immobles.

Les quotes que paga l'arrendatari han de cobrir: el cost del bé, el cost
de finangamént, les despeses d'administració, els impostos i el beríefici
del'EFC.

El leasing és un sistema de finangamént a mig i llarg terminj forga
utilitzat per les PIME que va experimentar un espectacular creixem'ent
durant la década deis vuitanta degut principalment ais importants
avantatges fiscals que va obtenir aquest tipus de finangamént.

Alguns deis avantatges de l'arrendament financer son que finanga el
100% de l'import de la inversió; que no calen garanties ja que el propi
bé és la garantía; qué és un contráete flexible que s'adapta bé a les
necessita'ts de cada üsuari; que presenta certs avantatges fiscals; i que
es poden aconseguir millors condidons amb els próveídors del bé
grades al fet qué el pagament és realitza en efectiu.

L'emissió i gestió de targétes de crédit.

La concessió d'avals i garanties i la subscripció de compromisos similars.
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2.2. ALTRES ENTITATS DEL SISTEMA FINANCER ESPANYOL

2.2.1. Societats de Garantía Recíproca i Societats i Fons de
Capital Risc

La situado financera de la petita i rnitjana empresa a l'Estat espanyol ha
representat tradicionalment un problema rellevant ja que, degut a les
limitacions própies de la seva dimensió, aqüestes empresés teñen grans
dificuítats per obtenir finangament a mig.i a llarg termini. El resultat
d'aquesta sítuació ha estat la dependencia; quasi de forma exclusiva, de les
PIME del crédit a curt termini com a font primaria de finangament, que
ocasiona uns elevats costos financers i la constánt supeditado a les
renovacions.

Per tal de superar aquesta problemática de les PIME hi ha les Societats de
Garantía Recíproca; que intenten solucionar la falta de garanties, i les
Societats i Fons de Capital Risc, que intenten solucionar les dificultáis per
obtenir recursos propis i per finángár projectes inriovadors i per tant
arriscats. :

Societats de Garantía Recíproca (SGR)

Les Societats de Garantía Recíproca son societats mercantils constituídes
per empresaris, amb capital variable, que teñen per objecte social prestar
garanties per aval a favor deis seus sócis, per les operacions que aquests
realitzin en les empresés de les quais siguin tituíars.

Per tant, la seva finalitat principal és oferir recolzameht financer á les PIME
mitjangant la concessió d'avals que els serveixen per demanar préstécs a
les entitats financeres. .

Ál mateix temps, ofereixen a les PIME un seguit de servéis complementaris
que els permeten aconseguir millors condicions en els crédits, estar
informades sobre tipus d'ajuts qué poden obtenir i sobre nous instruments
financers adaptáis a les seves necessitats i teñir un millor coneixement de
la viabilitat deis seus projectes d'inversió.

Per tant, les SGR adopten una doble vessant: d'una banda son entitats
financeres i de Taltra, sóñ instruments de política económica al servei de les
PIME. . ' • ' • " ' • .

Les SGR van aparéixer a l'Estat espanyol a fináis de la década deis setanta
pero lá seva expansíó no es produí fihs a.la segona meitat deis vuitanta. A
partir de 1988, les SGR queden sotmeses al control del Banc d'ESpanya en
iguals condicions que les entitats de crédit; Actualment la majoria de SGR
éspanyoles teñen ámbit autoñómic i carácter sectorial.
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Taula 2.5 Inversions i número d'operacions de fes Societats de Garantía
Recíproca

1997
1998
1999

Inversió
(milions
d'euros)
4.307,27
5.185,06
5.961,04

Número
operacions

74.998
86.781
96.712

Font: Rodríguez Sáiz, L ; Parejo, J.A.; Cuervo, A.; Calvo, A.
Manual del sistema financiero español i elaboració propia.

Societats i Fons de Capital Risc

El capital risc fa referencia a una activitat financera especialitzada i
sistematitzada que comporta la eanalització de capitals cap a petites i
mitjanes empreses de carácter innovador i la participado, generalment de
manera minoritaria i temporal, en el capital de l'empresa eñ qüestió.

El capital risc, un cop passat un temps prudent (5-10 anys), buscará
l'obtenció de plusválues a través de la desinyersió.

Les Societats de Capital Risc, que son societats anóninies, i els Fons dé
Capital Risc, que son fons de patrimoni, exerceixen d'intermediaris entre les
empreses i els inversors. El seu objecte social principal és la promoció, a
través de la participado temporal en el seu "capital, d'empresés no
flnanceres que no cotitzen en el primer mercat de les Borses de Valors.

El capital risc gaudeix d'un régim fiscal especial per tal de fomentar-lo.

Un deis principáis avantatges pera l'empresa és que el capital risc li permét
obtenir recursos quan nómés hi ha idees i li redueix de forma relleyant les
despeses financeres. Prpbablement el desavantatgé mes importaiit és la
presencia de hous socis a l'empresa.

La importancia d'aquest sector en el conjunt de l'activitat económica de
l'Estat espanyol és for^a reduí'da. Aixó suposa, tenint present que al voltant
del 90% de les empreses del país son petites o mitjanes, que el potencial
de creixement d'aquestá actiyitat és realment elevat.

Taula 2.6 Inversions i número d'operacions de Capital Risc

1996
1997
1998
1999

Inversió
(milions
d'euros)
186,45
261,73
365,10
722,80

Número
operacions

158
244
244
314

Font: Rodríguez Sáiz, L; Parejo, J.A.; Cuervo, A.; Calvo, A.
Manual del sistema financiero español i eiaboració propia.
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2.2.2. Companyies d'asségurances

Les companyies d'asségurances son entitats que teñen per bbjectiu social
fer operacíons d'asseguranga, reasseguranga i capitalització. Com a
intermediaris financers, i a través de l'actjvitat asseguradora, canalitzen els
recursos de les unitats economiques estalviadores cap ais difereñts sectors
prodüctiüs de ('economía-.

Un contráete d'asseguranga és un contráete peí qual l'asseguradors'obliga,
a través del cobrament d'una prima i en el cas qué es produeixi el sihistre
del rísc qué cobreix, a índemnitzar l'assegurat dintre deis límits páctate.

Els principáis tipus de contráete son:

• Assegurances contra danys per pérdues pecuniaries, per pérdues
patrimonials i per pérdues naturals.

• Assegurances de persones sobre vida, contra accidents i de malattia.

El sector asségurador está format a l'Estat espanyol per tres grans blocs:

• Entitats asseguradores privades que poden presentar-se com societats
anónimes, rñútues, cooperatives o delegacions d'asseguradores
estrangeres.

• Mutualitats de previsió social que funcionen en base ais principis de
solidaritát i sense base áctuarial (vegeu apartat 2.2.4.).

• Consorci de compensado, que és una entitát de dret públie amb
persohalitat jurídica propia, adscrit a la Direcció General d'Assegurances,
que fa operacions de reasseguranga.

El sector asségurador ha experimentat, com mostra la taüla 2.7, una
iniportant expansió en els darrers anys7 aíhora que s'han produít cánvis
significatius tant en la demanda com en l'oferta. .

2.2.3. Fons de pensions '

Els fons de pensions son institucions que canalitzen l'estaivi privat per cobrir
les necessitats economiques de la població jubilada. Están formats peí
patrimoni recollit a través deis plans de pensió ¡ teñen l'objectiu de garantir
les prestacions ec9nómiques en el moment de la jubilado.

Funcionen peí sistema de capitalització que consisteix en el fet que la
població activa es paga la seva propia jubilado, és a dir, les aportacions
s'inverteixén i en el moment de la jubilado es reben les aportacions mes els
rendiments. .

La majoria de les inversions deis fons de pensió están en renda fixa, degut
a la seva naturalesa adversa al risc> i aixó fa que el mercat primári sigui el
principal benefician d'aquesta entrada de capitals.
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Taula 2.7 Assegurances a Catalunya. Primes contractades
(milions d'euros).

Accidente
Automóbils
Danys diversos
Decessos
Uar
Incendis
Responsábilitat
civil
Sanitat
Transpon
Vida
Altres

TOTAL

1997
59,75

836,31
195,73

162,32
29,68
72,26

223,04
34,88

1.390,80
140,04

3.144,81

1998
1 57,67

826,36
191,95

,
156,16
27,03
76,95.

339,12
36,85

1.503,08
156,28

3.371,45

1999,
63,42

1.039,32
215,62
99,49
178,13
25,05
83,65

314,67
41,89 :

2.941,43
65,66

5.068,32

2000
69,83

1.210,21
255,62
111,83
209,19
27,78
96,44

342,71
47,34

3.628,90
78,94

6.078,80
Font: Áhuarí Estadístip de Catalunya 2002

La importancia deis fons de pénsions a l'Estat espanyol és inferior a la que
teñen en altres paísos del hostre entorn económic, pero des de fa uns anys ¡
sobretot a causa de la situado de la Seguretat Social del nóstre país, s'han
obert grans expectatives eri el sistema financer respecte el futur
désenvólupament d'aquestes institucions. ,

taula 2. 8 . Aportacions netes ais fons de pénsions (milions d'euros)

1998
1999
2000
2001

Aportacions
netes
2.692
3.026
6.454
6.738

Font: Banco de España, Informé Anual 2001

2.2.4. Les mutualitats de previsió social

El mutualisme de previsió social és una forma de previsió social que neix
d'una col.lectivitat que s'orgánitza per fer front ais riscos socials a partir del
principi de solidaritat que es manifesta mítjangant raportació d'una
cóntribúció periódica. Així dones, el mutualisme descansa sobre dos pilars
fonamentals: l'estalvi col.lectiu i la copperació i solidaritat deis integrants de
la mutualitat.

La Llei catalana de mutualitats de previsió social, Llei 28/1991, de 23 de
desembre, defineix les mutualitats com entitats privadés sense afany de
lucre no integrades en el sistema de Seguretat Social obligatoria que es
dediquen a la previsió social i a les activitats de caire social a qué éstiguin
autorítzades.
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Els membres de les mutualitats teñen els matéixos drets de participado
independéntment de les aportacions que facin, assuméixen alhora- la
condició d'assegurador i d'assegurat i disposen d'una important facultat
d'autogestió.
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3. ALTRES INTERMEDIARIS DEL SISTEMA D'ESTALVI
I CRÉDIT

Alhora.de descriure els principáis intermediaris del sistema d'estalvi i crédit i
els productes i servéis qué ofereixen és imprescindible fer especial esment a
les iniciatives que sense pertányer al sistema fjnancer convencional s'estan
desenvolupant a l'Estat espanyol i mes concretamerit a Catalunya.

Si bé és'cert que el pes relatiu deis productes d'estalvi i finangament
socialment responsable és actualment en el nostre país realment petit,
també és cert que les iniciatives qué s'estan duent a terme son un primer
pas prou importánt per teñir present.

• v

3 . 1 . LES SECCIONS DE CRÉDIT DE LES CÓOPERATIVÉS

Les seccions de crédit es regulen per la Llei 6/1998, de 13 de maig, que va
susbstituir i ampliar la Llei 1/1985.

Segons aquesta llei, es consideren seccions de crédit les unitats económi-
ques i comptables internes de les cóoperativés. El seu objecte és el
compliment d'alguñ deis fins següents: • contribuir al finangament de les
operacions de la cooperativa; contribuir al finangament d'activitats deis
spcis, propis vinculares a l'activjtat de la cooperativa, o a les nécessitats
domestiques deis socis i deis adherits; i gestiónar-ne de manera conjunta
les disponibilitats liquides.

El 2002 hi havia a Catalunya 122 seccions de crédit -la majoria vinculades a
cóoperativés agráries-. Per distribució geográfica; les povíncies de
Tarragona i ( Ueida son les que acullen el major nombre de seccions de
crédit. .

Distribució geográfica de les seccions de crédit

Barcelona
Lleida .
Tarragona
TOTAL

2002,
3

41
78

122
Font: ¿es seccions de crédit de les cóoperativés

agráries de Catalunya. Exercici 2000

Cal remarcar que 34 cóoperativés amb secció de crédit están en pobles on
no hi ha cap institució finánqera ¡ és la secció de crédit la que assumeix
aquesta tasca.

L'any 1988 es va constituir rAssociació de Cóoperativés Agráries de
Catalunya arhb secció de crédit. L'any 2000, totes les cóoperativés amb
secció de crédit associades es van integrar a lá cooperativa de segon grau
Associació de Seccions de Crédit- ASC, SCCL, que está vinculada a la
Federado de Cóoperativés Agráries de Catalunya. Aquesta cooperativa es
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dedica básicáment a la prestado de servéis i assessorameht especiaützat ais
associáts. . .

Segons l'Associació de Séccions de Credit,-el volurn de dipósits de les 121
cooperatives agraries catalanes amb secció de credit ascendía a 457 milions
d'euros á fináis del 2001. La inversió crediticia de les séccions de credit
significa un 30% del total deis dipósits -d'aquests, un 60% es destina a
finangar les invérsions deis socis i l'altra 40% al finangament de les
mateixes cooperatives-. Peí que fa .al 70% restant, son excedents de
tresoreria que s'inverteixen en. productes de diferents entitats financeres -
en termes generáis a través de convenís subscrits per I'ASC. .

3.2. FONS D1NVERSIÓ ÉTICS, ECOLÓGICS I SOLIDARIS

Els fons d'inversió étics i amb responsabilitat social teñen dos objectius
fonamentals: oferir ais inversors l'óportunitát d'invertir en base ais. seus
principis étics i fómentar^el desenvolupament per part de les empreses de
polítiques de responsabilitat social.

Aquest tipus dé fóns constitueixen a l'Estat espanyol; un sector d'inversió
encara tncipient. Si bé durant el 1999 i 2000 él sector havia adquirit certa
importancia, al llarg del 2001 no només es va estancar sino que va
disminuir.

L'any 2001 hi havia quinze fons d'inversió étics, ecológics i solidaris a l'Estat
espanyol. .

Taula 2.9 Evo/ució del patrimoni deis fons d'inversió étics, ecológics i
solidaris a Espanya. Anys 2000 i 2001 (m/iers d'euros)

BCH SOLIDARIDAD, FIM .
BNP FONDO DE SOLIDARIDAD, FIM
FONCAIXA COOPERACIÓN, FIM -
FONDO ETICO, FIM
FONDO SOLIDARIO PRO UNICEF, FIM
RENTA 4 ECOFONDO, FIM
SANTANDER SOLIDARIO, FIM . . '
AHORRO CORPORACIÓN ARCO IRIS, FIM
BANKPYME GREEN FUND
DB ECOINVEST, FIM
BBVA SOLIDARIDAD, FIM
CAIXA CATALUNYA SOLIDARI, FIM
EL MONTE FONDO SOLIDARIO, FIM
TOTAL

2000
11.872
7.979 ,
13.727
10.121
19-059
4.117
6.483
6.442
5.930
3.978
9.502
3.173
3.338

105.721

2001
8.413
7.935
9.811
9.411
12.137
2.888
4.733
4.476
4.486
3.261
13.655

, 3.228
3;096.

87.560
Nota: A mes, hi ha el Credit SuTsse Equity Fund (Lux) Global Sustainability i UBS
(Lux) Equity Fund Eco-performance que -únicarnent es comercialitzen a Espanya
pero que.no están ni gestionáis ni domiciliats en él nostre país. ,

"Font: Albareda, L Observatorio de los fondos de inversión éticos, ecológicos í
solidarios en España 2001. . • ',
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D'aquests set eren étícs i solidaris, és a dir, fons que a mes de buscar una
rendibilitat finan cera també, persegueixen una rendibilitat social i
mediambiental áfegint, ais criteris financers, criteris étics alhora de reálitzar
la selecció d'empresés a les quals invertir; .

Cinc eren ecológics, és a dir, fons que funcionen igual que els anteriors pero
basant-se exclusivament en criteris étics de tipus mediambiental;

I tres solidaris, és a dir> fóns que donen una part de la comissió de gestió a
una organització, ONG,... pero que no utilitzen criteris de responsabilitat
social alhora d'escollir a quines empreses invertir.

3.3. LÍNIES DE FINAN£ÁMEÑT I / O ESTALVI

Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)

FIDEM és una associació internacional d'empresáries que té per objectiu
donar suport a les dones emprenedores que volen crear el seú propi negoci.
Els principáis servéis que ofereix son: assessorament, possibilitat de
finangament i accés a una xarxa internacional on poder intercanviar els
productes i servéis.

En l'ámbit del finangament, FIDEM es dirigeix a les dones que volen crear
un. negoci i que no teñen avals ni garanties suficients per accedir al
finangament de la banca convencional.

A partir de f'any 1998, després que FIDEM aportes a un primer fons de
garantía 30.000 euros i el Departament de Treball ri'aportés 90.200,
Tlnstitut Cátala de Finances va obrir una línia de 1.202.000 euros.

El finangament ofert es caracterjtza per teñir uns interessos báixos i uns
terrhinis curts. El perfil de les persones que accedeixen a aquests
rhicrocrédits és el de dones majors de quaranta anys, amb nivells de
formado mitjaná baixa i amb projectes de creado de petits negocis en el
sector servéis.

Fundació Un Sol Món

La Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya va obrir a fináis del 2000 una
línia de.microcredit destinada a persones i col'.lectius amb risc d'éxclusió
social i sense accés ais crédits de la banca convencional. Aquesta línia de
crédits es nodreix deis fons propis de la Fundació i está absolutament
desvinculada de la línia de crédit comercial de Caixa Catalunya.

Els requisits necessaris per accedír a un microcredit de la Fundació son: que
el projecte a finangar tingui viabilitat económica; que no tingui efectes
negatius sobre el barrí ón es dura a terme ni sobre el medi ambient; que la
persona o entitat interessada realitzi una aportacio inicial al projecte; que el
sol.licitant no disposi d'avals dineraris ni garanties reals i que es trobi en
una situació difícil d'inserció laboral.
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El tipus d'interés d'aquests microcrédits es fixa d'acord amb les condicions
preferencials del mercat •financer i el termini máxim de retorn és de cinc
anys.

Microcrédits de TICO

L'Institut de Crédit Oficial ofereix una finia de microcrédits a aquells sectors
mes desfavorits de la societat -majors de 45 anys, llars monoparentals,
imniigrahts, dones, discapacitats i aturats de (larga durada- per tal
d'afavorir l'autoocupació entre les persones excloses deis cañáis habituáis
de finangament •

Els possibles beneficiaris poden sol.licitar un máxim de 25.000 euros per
finangar el 95% de la inversió a realitzar. El termini de devolució pot ser de
2 o 3 anys a escoflir, amb un tipus fix del 6% TAE i sense comissions. Per
accedir a aquesta línia de finangament no es necessiteh avais ni'garanties
éconómiques péró es necessita un informe d'idoneítat de les Institucions
d'Assisténcia Social. Aquest informe valorará aspectes relacionats amb la
formado i rexperiéncia del benefician potencial, el seu historial creditici, els
béns que posseeix, així com la viabílitat económica del projecte en qüestió.

Peí funcionament d'aquesía línia, I'ICO ha signat un conveni amb el Fons
Éuropeu d'Inversions (FEI) que participa com á garant parcial de les
operacioris. Així; l'assumpció.del risc es repartéix entre el FEI (un 60%),
J'ICO (un 20%) i les institucions financeres (un 20%).

L'ICO també compta amb la col-laboraeió d'un conjunt d'entitats financeres
a través de les quals es canalitzen les demandes de finangament i d'un grup
d'Institucions d'Assisténcia Social -ONGs, fundacions,...- que sóh les
encarregades d'identificar els possibles. beneficiaris deis credits, de facilitar
Tassisténcia técnica que aqüestes persones puguin necessitar i de fer el
seguiment del projecte durarít tota la vida de Toperació financera.

Colonva Caixa Po I lenca

Colonya Caíxa Pollenca ofereix dos instruments financers étics: un d'inversió
-la.Uibreta d'Estalvi Etic, que és una I libreta a íá vista- i un dé crédit.

Els criteris étics que regéixen aquests instruments financers son els
mateixos ja que els recursos que es capten a través de la llibreta es
destinen a concedir crédits a projéc^es que s'ajustin ais principis que es
descriuen a la Carta per un Món Solidan (igualtat, respecte al medi
ambient, creació d'ocupació digna, compromís amb l'entorn on es
desenvoluperi,...).

Els principis descrits en la Carta per un Món Solidari son, dones, lá base
utilitzada peí Comité Étic -format per Carites Diocesanes de Mallorca, ¡a
Fundado Deixalles i la Fundació Guilíem Cifre de Colonya- per valorar la
idoneítat deis projectes que aspiren a rebré un crédit.

Alhora existeix un compromís de transparencia per part de Coionya Caixa
Pollenga que es materialitza en l'elaboració d'una memoria anual del
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prodücte financer que es fa arribar tant ais estalviadors com ais receptors
de credit . . .

3.4. ALTRES INICIATIVES

COOP57. Servéis Financers étics i solidaris

COOP57 va héixer del compromís d'un grup de treballadors que, quan es va
produir la fallida de l'Editoriál Bruguera, van decidir posar els diners de
racomiadament a l'abast de projectes cooperatius d'interés social. A partir
de 1995, COOP57. es constitueix com una cooperativa de servéis financers.

Els servéis que COOP57 presta ais seus associats son, básicament, préstecs
pera finangamerit de circulant, préstecs per a finangament d'inversions en
¡mmobilitzat i crédits pont per a subvención? d'entitats i, organismes
públics. També concedeix avals davant d'entitats convencionals.

El'tipus de projectes que COOP57 financa son, fonamentaiment, aquells que
no poden trobar finangament en el sector bancari convencional -bé perqué
s'estan iniciant* i no disposen de garanties, bé perqué son massá petits per
resultar interessaiits a la banca convencional-. Per accedir a aquest
finangament els projectes han de complir, á mes, una serie de requisits:
d'una banda, han de teñir interés social i de l'altra, han de presentar
viabilitat técnica i económica.

Acció Solidaria Contra l'Atur

Acció Solidaria Contra l'Atur va ser creada com a societat civil l'any 1988
per un grup de persones d'inspiració cristiana preocupades per la
problemática social que representava l'atur.

Acció. Solidaria recapta els fons a partir d'entitats oficiáis i privades i de
particulars que els donen a fons perdut.

Els fons recaptats es destinen, a tres línies d'actuació: ajuts puntuáis á
persones en situado d'atur; ajuts per á eiries de treball que també
acostumen a ser a fons perdut; i el banc solidan.

El banc solidan presta els seus recursos a érititats de reinsercio laboral i á
persones emprenedores en situado d'atur que desitgin iniciar algún projecte
empresarial viable i que no disposin de les garanties necessáries per obtenir
finangament de la banca convencional. Acdó Solidaria, no cobra iriteressos
pels diners que presta i té una taxa de retorn aproximada d'un 70%.

Oikocredit Catalunya

Oikocredit Catalunya és una associació que neix a principis del 2000 arñb
l'objectiu de donar suport a l'organitzáció Oikocredit Internacional. Aquesta
organitzacíó és un bánc étic d'abast mundial que destina la tptalitat deis
diners que capta a finangar, en forma de crédit, projectes pro'ductius de
col.lectius i organitzacions locáis de páísos en desenvolupament.
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Oikocredit Catalunya, com a associació de suport, concreta la seva actuado
en dos ámbits molt relacionáis: d'una banda la difusió i. promoció de les
inversions etiques al npstre país i de Taltra la captació de nous inversors per
a Oikocredit.

Els diners qué Oikocredit Catalunya aconsegueix captar es destinen
íntegrament a comprar accions d'Oikocredit Internacional i ['inversor,
particular o col.lectiu, esdevé soci partícip de Tentitat. L'iñterés anual que es
paga ais inversors es fixa a l'assemblea i per definido no és mai superior al
2%. ' ;.

3.5. INICIATIVES EN PROJECTE ,

Caixa Comarcal Llobreqat-Anoia

El projecte Grup de Cooperado Comarcal es proposa la creado d'un grup
que, prenent com a model éls bañes cooperatius europeus, aporti a les
comarques catalanes els avántatges d'una banca comarcal/regional i
sectorial que se centri én les peculiaritats de cada territori i activitat.

Aquest grup ha d'estar constituít per: / .

• Caixa Comarcal Llobregat-Ahoia, Sócietat Cooperativa de Credit.
<

La Caixa Comarcal Llobregat-Anóia ha d'esdevenir una cooperativa de crédit
d'ámbit estatal, limitat a Catalunya, amb séu central a Tarea del Llobregat.
El projecte preterí aconseguir un capital fundacional de 18 milions d'euros.

Él seu objecte social és el de donar resposta a les necéssitats de servéis
banGaris. deis seus sbeis cooperatius oferint els mateixos servéis que
qualsevol entítat de crédit adaptáis de forma específica a les necéssitats de
cada comarca i sector. .

Éls seus socis poden ser persones físiques, cooperatiyes i entitats jurídiques
.de tot tipus (sempré que él conjunt d'aquestes no sobrépassi el 50% del
capital social total).

El sistema de votáció previst per les Assemblees dé Socis és el vot plural, és
a dir, cada soci té tants vots com participacions en el capital social.

En relació ais críteris étics i socials, Caixa Comarcal Llobregat-Anoia
s'autoimposa que totes les seves funcions i oper'acions actives i passives
siguin de carácter étic, entenent per aixó que marginará tot tipus de relació
amb activitats procedénts d'arnhament, drogues,..., així com que evitará la
participació de persones i négocis d'especulació fosca.

També es compromet a dedicar recursos a la funció social i al recolzament
de les entitats dedicades a aqüestes qüestíons. , .

Es té prevista la creació de la Fundado Caixa Llobregat-Anoia, entitat sense
ánim de lucre, que administrará una part del fons de 1'obra social de
1'entitat.
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• Servéis Comarcáis Financers i Socials, SCCL (SERCOFIS)

Sercofis es una cooperativa constituida el marc del 2001 que está
participada exclusívament en e! seu capital social pels mateixos socis de
l'entitat de crédit que ho desitgen.

L'objectiu de la cooperativa és aportar els servéis no bancaris que
•complementin les expectatives socioeconomiques deis sócis.

En aquests moments, entre altres activitats, la cooperativa porta a terme la
promoció i constitució de la Caixa Comarcal Llobregat-Anoia, SCC.

Peí que fa ais servéis socials que pretén oferir la cooperativa son servéis
básicament orientats a persones grans i a persones discapacitades.

• Secció de Crédit

La creació de la secció de crédit de Sercofis va ser aprovada l'octubre del
2002. El seu objectiu és oferir un conjunt de servéis personalitzats bancaris
i financers dirigits exclusivamént ais seus socis.

Banca ética Valencia . . ' • • . •

Banca Ética Valencia és un projecte que sorgeix del grup promotor format
per ADALL (Asociación de amigos- de las actividades Ubres), CALVITO
(Calidad de vida para todos), Fundación IBER (Instituto de bioconstrucción
y energías renovables), IUNA (matriu d'un grup d'empreses d'inserció
laboral) i un conjunt de persones físiques.

Els seus objectíus son la creació d'una cooperativa de crédit que es géstioni
de forma ética i que compti amb llicéncia a nivell estatal per tal de poder
óferir per una banda, prod'uctes d'estalvi que permetiri invertir d'acord amb
les própies conviccions i de l'altra, microcrédits i crédits per a la reinserció i
el desenvolupament social.

El projecte preveu poder disposar d'una sucursal franquiciada a cada ciutat
important del país, així com operar a través de la banca electrónica.

Está previst realitzar la captado del capital necessari per a la creació de la
cooperativa entre fináis del 2002 i juny del 2003.

Fundación Fiare: Inversió i esta I vi responsable al País Base

lia Fundación Fiaré es va constituir a fináis del 2002 i va obrir un període
constituent al final del qual 51 organitzacioris havien éntrat a formar part
del projecte com a socis fundadors, aportant recursos al capital fundacional.

Entre les finalitats de la Fundación Fiare destaquen: definir i posar en
funcionament nous instruments financers socialment . responsables;
col.laborar amb les entitats financers existents per engegar i supervisar
propostes d'estalvi étic disenyades amb criteris d'autenticitat i exigencia; i
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estudiar la possibilitat de crear un servei de consultoria financera socialment
responsable.

3.6. LA BANCA SOCIAL EUROPEA

La Federado Europea de Bañes Étícs i Solidaris (FEBEA) es va constituir el
mes de juny de 2001 i reuneix 8 institucions financeres europeés que
operen en l'ámbít de les finances etiques i solidáries: Credal (Bélgica),
Hefboom (Bélgica), Banca Popotaré Etica (Italia), Caisse Solidaire NPC
(Franga), NEF (Franga), TISE (Polonia), Crédít Coopératif (Franga)- i Femu
Qúi (Franga). • . .

Els principáis objectius de la FEBEA son:

• Constituir una xarxa d'estructures financeres alternatives a fi de reforgar
les iniciatives ja existents.

• Promoüre la creado de noves institucions financeres etiques i solidáries.

• Participar en la creado d'instruments financers dirigits ais membres de la
federado.

En una fase posterior, la FEBEA buscará socis exteriors per tal de constituir
el Banc Europeu Alternatiu (BEA), el bánc de refinangament deis
establiments étics i solidaris européus.

Alhora de valorar les iniciatives fihanceres de carácter social queexisteixen
a Catalunya és necessari fer referencia també a aquest conjunt d'iniciatives
europeés, corisolidades i a la possibilitat que aqüestes, en un termini
relativament curt, puguin operar en él nostre territori.

Si bé és difícil valorar aquesta possibilitat de forma concreta si que podem
fer una aproximado teórica tenint en corripte algunes de les cáracterístiqúes
básiques de la banca ética.

La vinculació al territori .

En primer IJoc cal destacar que els bañes étics acostumen a teñir una forta
vinculació amb un territori o una comunitat en concretr sobretot en els seus
orígens.

Ara bé, aquesta vinculació territorial no sempre es pot mantenir ja que
presenta un ciar ¡nconvenient d'economies d'escalá; com mes petit és el
territori en el qual la banca en qüéstió actúa, mes difícil és assolir la
viabilitat económica imprescindible per a funcionar. És precisament per aixó
que algunes experiéncies que originalment neixen amb una dimensió local,
a la Marga amplíen el seu ámbit d'acció.

Malgrat la dificultat que suposa la dimensió reduída del mercat al qual es
dirigeixen, son molts els bañes étics que han optat per mantenir una forta
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vinculado territorial ja que consideren que no és possible lluitar contra la
pobresa i l'exclusió sense teñir presents les especificitats locáis.

L/efecte dimensió

Els dos principáis perills associats al creixement deis bañes etics son:

• . La pérdua deis objectius i deis valors origináis, com a conseqüéncia
d'una estructura excessivament gran, burocratitzada i vertical.

Per tal de fer front a aquest risc els bañes etics acostumen a respondre
amb un creixement lent i progressiu sempre eri concordanga amb les
seves possibilitats reals:

• L'absorció o control per altres bañes.

Per evitar-ho e|s bañes étíes presenten una naturalesa jurídica qué els
permeti garantir la seva independencia.

Sí bé és cert que a Europa existeixen bánes etics de carácter internacional,
com és el cas del Triodos Bank que opera a Holanda,. Bélgica i el Regñe
Uhit, la importancia que en moíts casos es dona a la vinculado al territori
juntament amb la tendencia de creixement moderat, no ens fa pensar en
els bañes etics com uns bañes de naturalesa tan expansiva com els bánes
cohvencionals.

Així dones, l'aparició a Catalunya d'un nombre rellevant de sucursals de
bañes etics europeus no és una expectativa gaire factible pero cal teñir
present la possibilítat que algún d'aquests bañes mes consolidáis i dé
carácter menys local pugui crear alguna oficina al nostre país.
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4. PRINCIPALS CARACTERISTIQUES DEL SISTEMA
BANCARI A L'ESTAT ÉSPANYOL

Alhora d'estudiar amb mes profunditat les carácterístiques del mercat
financer a l'Estat éspanyol ens centrarerh en el sistema bahcari -bañes,
caixes d'estalvi i cooperatives de crédit-. Aquesta décisió ve originada
básicament per dues raons: d'una banda, la gran importancia relativa del
sistema bahcari dins el sistema financer i de l'altra, la finalitat de l'estudi en
qüestió que ens porta a interessar-nos d'una manera especial per l'ámbit
báncari.

4 . 1 . EL SISTEMA BANCARI EN XIFRES

Resultats económics

La taula 3.1 ens permet comparar el.compte de resultats deis bañes i les
caixes d'estalvi del sistema bancari éspanyol. Observem que les caixes
presenten un marge d'intermediació sobre el bala'hg mig majór que el deis
bañes. Aixó es deu básicament al fet que les caixes paguen menys per less

seves operacions passives -com es dedueix a partir de la comparació de Jes
xifrés de les despéses financeres1. també podem constatar que aquesta
diferencia es manté, encara que una mica reduída, en el marge ordinari.

Aquest resultat s'inverteix quan tenim presents les despeses d'explotacio; el
marge d'explotacio sobre el balang mig deis bañes és superior al de les
caixes d'estalvi. Aqüestes dades ens perm.eten afirmar que les caixes
presenten unes despeses d'infraestructura relativarríent majors que els
bañes. \ . .

Taula 3.1 Entitats de dipósit: compte de resultáis 2001
(% sobre balang mig)

{ . " • . ' . ' .

Total (*) Báncs Caixes
Pródüctes fínancers
Despeses financeres
Marge d'intermediació
Comiss'tons
Resultat operacions financeres
Marge ordinari
Despeses d'explotacio
Marge d'explotacio
Resultat abans d'impostos

Font: Banco dé España, Informe Anual 2001
.(*) Bañes, caixes d'estalvi i cooperatives de crédit

La taula 3.2 ens mostra altres magnituds significatives de les diverses
institucions del sistema bancari que ens permeten confirmar l'elevat pes
relatiü de les despeses de personal i de les despeses generáis dé les caixes
d'estalvi én relació amb els bañes. Si bé el crédit per tréballador és
semblant en aqüestes institucions, el crédit per oficina és clarament major
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5,58
-3,14
2,44
0,66
0,06
3,16
-1,80
1,35
0,86

5,73
-3,47
2,26
0,70
0,06
3,02
-1,62
1,40
0,78

5,33
-2,70
2,63
0,60
0,06
3,29
-2,04
1,25
0,95



en el cas deis bañes. Peí que fa a les có'opératives de credit, les dues
variables son significativament inferiors.

Si observem el sistema 'bancari en el seu conjunt veiem que el nombre
d'oficines per mil habitants és de.0,94 el 2001.

. Taula 3.2 Entitats de dipósit: trebaltadors i ofícines a desembre 2001

-

Bañes
Caixes d'estalvi
Coop. de crédit
Total sistema
bancarí

Ofícines

14.756
19.829
4.091
38.676

Treba-
iladors

123:613
105.593
15.580

244.786

Treballa-
dors per

• oficina
8,4
5,3
3,8
6,3

Milíons
Crédit per

oficina

21,2
13,8
7,6
16,0

d euros
Crédit per
treballa-
• dor

2,5
2,6
2,0
2,5

Ofícines
per 1000
habitants

0,36
0,48
0,10
0,94

Font: Banco de España, Boletín estadístico i elaborado propia

La taula 3.3 ens mostra el nombre de treballadors i d'oficines per mil
habitants a diversos paísos de la Unió Europea l'any 1997. Destacarem que
el sistema d'entitats de crédit de l'Éstát espanyol presenta él major nombre
d'oficines per habitant de tote ells. Aqüestes dades reflecteixen els élevats
costos d'infraestructura que presenta el sistema flnancer al nostre país.

La major concentració d'oficines que ¿'observa respon al període -fihs a la
llibertat total de tipus del 1987- durant el qual, i degut-a la restrictiva
regulado existent, la competencia bancaria es basava exclúsivamént en la
próximitat de les ofícines ais potenciáis cliente. Aixó va provocar la
sobredimensió de la xarxa d'oficines a . l'estát espanyol i alhora va
acostumar a la clientela á aquesta próximitat de sucursals i a la gran
extensió de la.xarxa bancaria.

Taula 3.3 Entitats dé crédit: ofícines i treballadors per 1.000 habitants
•• (1997)

Bélgica
A/emanya
Espanya
Franga
Irlanda
Italia
Luxemburg
Paísos Baixos
Austria
Portugal
Finlandia
Mitja ponderada

Ofícines .
0,71
0,57
0,97
0,44
0,32
0,44.
0,75

. 0,44
0,58
0,41
0,32
0,56

Treballadors
7,57
9,16
6,29
6,89
6,29

. 6,00
45,75
7,19
9,43
5,97

, -5)21 .
7,37

Font: Boletín Mensual del BCE. Abril 1999
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Capta ció i aplicado territorial de recursos

La taula 3.4 ens mostra l'evolucio del pes deis diposits i els credits efectuats
per les entitats dé dipósit a Catalunya sobre el ; conjunt de l'Estat.
Destaquen la gradual reducció del pes deis diposits captats a Catalunya fins
al punt d'invertir-se> a partir de 1998, el flux per aquest cónce'pte entre
Catalunya i la resta de l'Estat. Al 2001, els diposits cáptáts a Catalunya
representen un 16,3% del total de diposits captats mentre que els recursos
aplícate en concepté décrédit representen el 18,9%.

Taula 3.4 Entitats de

1993
Í994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

. 2001

Captació

Diposits
Espanya
307.562
333.181
373.945
392.925
411.298
421.451
452.247
509.678
582.849

Font: Banco

i aplicació

diposit: captado t aplicació territorial
(milions d'euros)

Diposits
Catalunya

65.303
69.609
75.205
80.397
79.804
79.856
84.967
89.962
95.231

de España,

sectorial

%
21,23
20,89
20,11
20,46
19,40
18,95
18,79 .
17,65
16,34

Credits
Espanya
246.447
281.032
301.418
327.378
367.496
419.790
476.866
555.445
6Í7.279

Credits .
Catalunya

47.969 .
54-203
58.593
63.446
71.421
82.184
94.065

107.298
116.939 .

Boletín estadístico i elaborado propia

de recursos

%
19,46
19,29
19,44
19,38
19,43
19,58
19,73
19,32'
18,94, ,

Apartat pendent de recépciq de dades sol.licitades.

4.2. LES BARRE RES D'ENTRADA

Regulado de la creació de noves entitats de crédit
' -i

L'entrada al mercat bancari de noves entitats de crédit presenta com a
principal barrera l'obtenció de l'autorització del Ministeri ¿'Economía i
Hisenda, previ informe del Banc d'Espanya.

Segons la Llei 3/1994, I'autorització per la creado de qüalsevol tipus
d'entitát de crédit es denegará quan aquesta no disposi del capital mínim
requerit, de bona organització administrativa . i comptable, o de
procedirñents de control intern qué garanteixin la gestió sana i prudent de
l'entítat; quan els seus directius no tinguin la honorabiiitat comercial i
professional requerida; si no es consideren idonis els accionistes que tindran
una participado significativa a l'entitat; i quan s'incompleixin la resta de
requisits que reglarhentariament s'estableixin per la seva obtencio.

La creació de nous bañes a l'Estat espanyol está actualment regulada peí
Real Decret 1245 de 14 de juliól de 1995. (Vegéu l'apartat III.II. refe'rent al
marc legal).
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Regulado de Tobertura de sucursals i de la lliure prestado de
servéis d'entítats de cré'dit d'a I tres Estats membres de la Unió
Europea

L'obertura de sucursals i la lliure prestado de servéis a l'Estat espanyol per
part d'entitats de credit d'aftres paísos membres de la Unió Europea no
réquereix autórització previa de les áutoritats espanyoles sino simplement
una comunicació de la seva autoritat supervisora al Banc d'Espanya.
(Vegeu i'apartat I I I . I I . referent al marc legal).

Densa xarxa de sucursals

Com ja hem observat, el sistema báncari espanyol presenta una densa
xarxa de petites oficines qué segueix represehtant una barrera important
d'entrada per la banca de minorista que actúa a través deis cañáis
tradícionals. .

Inexistencia d'aquesta densa xarxa d'oficines, si bé suposa un cost molt
elevat per la banca nacional/ és importantíssima alhora de captar l'estaivi
particular i dé donar resposta.a les necessítats de ¡es petites i mitjanes
empreses. Desenvolupar una xarxa d'aquestes característiques, en un
mercat clarament saturat, té uns costos que difícilment les entitats
bancáries estrangeres están disposades a assumir.

Aixó cpnvertéix la banca minorista en la parce!-la mes segura del mercat
per a la banca nacional. •

4.3. EVOLUCIÓ DEL SISTEMA BANCARI

Durant la década deis anys noranta, el sistema bancari espanyol há estat
sotmés a un important proces de transformado. Els factors que han originat
aquests canvis son nombrosos: els rellevants canvis normatius originats,
com a resposta al proces de construcció de la Unió Europea, l'entrada
decidida d'éntitats estrángeres, l'avang de la desinterrhediació i la
desregulació, la creixent sofisticado de la demanda de la clientela i el
desehvolupamént tecnológic entre altres.

Increment de la concentrado bancariá

Aquest proces de reorganitzacio del sistema bancari espanyol ha seguit la
tendencia europea cap a la concentrado bancária. Així, s'han produít fusions
de carácter estrategia en les quals ha intervingut com a mínim un
participant important i que han estat encaminades a ampliar la mida de
Tentitat; i fusions de carácter defensiu entre les entitats mes petites.

Aquest proces de concentració queda evjdenciat en les dades següents: al
1997, el 43,6% deis actius de les entitats de credit pertanyin a les cinc
majors entitats/ mentre que aquesta xifra era del 34,9% al 1990.

Peí que fa al nombre d'oficines i nombre de treballadors s'ha observat una
tendencia opósada entre els bañes -que han reduít el nombré d^oficines i
empleats com a resultat del proces dvadequació de la seva mida després de
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les grans fusionsr i les caixes d'estalvi i les cooperatives de crédit -que han
continuat amb la seva estrategia d'expansió geográfica-.

Cal observar que la tendencia general a Europa ha estat reduir la dimensió
del sector bancari que es considera sobrediménsionat.

Increment de la competencia

• Aparicio de nous cariáis

Els cañáis bancaris tradicionals han comencat a veure's amenagats per
una nova forma de banca amb un gran potencial de creixément: la
banca a través de la xarxa telefónica i internet.

Com a.conseqüéncia de l'entrada d'aquestes noves entitats baricáries i
de les seves estratégies comerciáis, espécialment agressives en les
polítiques de captació de passiu, s'ha ¡ntroduít un nou factor de
competencia en el mercat bancari espanyol.

- Les entitats,bancaries tradicionals, davant 1'emérgéncia d'áquest nou
sector amb gran potencial de creixement, han iniciat també el procés
d'incorporació ,dé les noves tecnofogies per la comercialització deis seus
productes. Aquesta aposta de la banca tradicional per les noves
mqdalitats de banca respon a un posicionament estratégic a llarg
termini clarament relacionat amb la reducció d'estructura que el sector
está duent a terme.

• Entrada d'entitats estrangeres

Com ja s'ha indicat, l'entrada d'entitats estrangeres al sistema financer
espanyoi, i mes concretament d'entitats de crédit d'altrés paísos de la
Unió Europea, s'ha vist clarament beneficiada per la normativa vigent.

• Creixément de la desintérmédiació financera

La competencia també s'ha vist incrementada per un rellevant procés de
desintérmédiació, és a dir, per la supressió d'intermediaris financers que
permet la rélació directa entre estálviadors i emissors d'actius financers.

Aquest rellevant increment de la competencia, i la conseqüent caiguda deis
marges financers, ha obligat al sector bancari tradicional a fer un important
esforg per contenir les despeses d'explotació.

De l'activitat bancaria tradicional a l'activitat bancaria émprenedora

Un deis aspectes réllevants del procés de transformado experimentat peí
sector bancari és l'evolució deis productes que aquest ofereix: en els
darrers anys s'ha passat d'uns productes uniformes clássicsde l'activitat
bancaria clássíca a üns productes molt mes especialitzats que responen a
les necessitats concretes d'una clientela cada vegada mes exigerit i amb
major cultura financera. • f
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EIs nous productes han portat al sector,bancari a participar en els mercats
financers i a canalitzar fluxos fiñancers cap a inversions directes a sectors
estratégics com les telecomunicacions i ('energía.

Aqueste canvis s'hari refléctit també en el comptfe de resultats del sector:
d'una banda el marge financer, tipie de l'activitat d'intermediació
tradicional, s'ha reduít i de l'altra, han incrementat els ingressós per
comissions obtingudes per la gestió deis productes de caire innovador.

Aquest increment deis ingressós per comissions deis nous productes s'ha
vist reforgat per la política de repercussio al cliént deis costos deis servéis
habituáis prestats pels bañes (comissions per gestió de comptes corrénts,
per talons,...) amb Tobjectiu de frenar la caiguda de rnarges.

Cal remarcar que la diversificácio deis productes bancaris ha estat possible,
en part, grades á la incorporado de noves tecnologíes que n'ha facilitát la
gestió. . .
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5. CREACIÓ D'UN SISTEMA DE FINAN^AMENT
SOCIAL EN EL MARC DE COMPETENCIA EXISTENT

Com ja hem indícat, el mércat financer espanyol es caracteritza per ser un
'mercat cada vegada mes competitiu, alhora que disposa d'una xarxá
d'oficines molt extensa.

Els principáis factors que poden facilitar Centrada d'un instrument financer
socialment responsable en aquest mercat sóh:

Producte clarament diferenaat

Els clients del sector baricari son cada vegada mes exigents i demanen una
major diversificado deis productes per tal d'adequar-los al máxim a les
seves necessitats.

Dins aquesta corrent de diversificado, la consíderació de la responsabilitat
social i mediámbiental del sector empresarial -que ja ha comengat a ser
tinguda en compte de.manera molt tímida per les entitats tradicionals- obre
una nova porta en el negoci bancari.

Un sistema de finangament social ha d'oferir; per tant, un producte molt
específic a una clientela determinada:

• Els prestatarís son persones o institucions que es troben en una situado
d'excíusió financera, es a dir, que no poden accedir al finangament deis
bahcs tradicionals. 'Aqueste col.lectius son forga heterogénis:
immigrants, aturats, pobres,... '. .

En termes generáis, les entitats financeres etiques cobren uns interessos
pels seus présteos similars ais que es poden trabar a les entitats
tradicionals.

• Els estalvíadors son persones preocupades per aconseguir una mínima
coherencia entre els seus valoré personáis i la seva actuado diaria.
Aqüestes persones no busquen només un rendiment financer sino que

: també es preocupen peí rendiment social deis seus estalvis.

En termes generáis, les entitats financeres etiques paguen ais seus
. estalviadors uns interessos lleügerament inferiors alsque ofereixen les

entitats tradicionals. .

Així, un sistema de finangament social és el responsable de posar en
contacte a estalviadors i prestataris que persegueixen uns mateixos
objectius socials i mediambientals.

Encara qué a,Catalunya existeixen algunes iniciatives financeres de carácter
social, aqüestes son insuficients per cobrir el conjunt de necessitats
existents al nostre país i donar resposta a les demandes d'aquesta tipología
d'estalviadors i de prestataris.
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En aquesta mateixa línia d'actuació, les entitats financeres etiques ofereixen
transparencia informativa i trenquen, sempre que és possible, Testes secret
bancari.

Utilítzació deis nous cañáis de distribució

En termes generáis, les entitats financeres etiques compten amb un volum
de negoci mes modest que les entitats tradicionals i aixó els dificulta poder
mantenir una xarxa extensa de sucursals.

D'altra banda, i com ja hem indicat, la reducció de les despeses d'explotació
és essencial per tal. de'poder competir en condicions d'igualtat en el mercat
bancari espanyol.

Per tal de solucionar aquesta qüestió, les entitats financeres etiques opten
níajoritáriament pels nous cañáis de distribució bancária que permeten
accedir a un gran nombre de clients amb uns costos molt menors.

Els cañáis mes habituáis sóh: .

• Banca telefónica
• Banca per internet
• Banca electrónica

Relació de cooperacíó amb les entitats tradicionals

Inexperiencia europea ens indica que la primera reacció de la banca
convencional a l'aparició d'una entitat financera ética és d'indiferéncia. Un
cop superada aquesta primera etapa la relació entre báncs étics i bañes
tradicionals sol ser una relació de cohabitació i diáleg.

Aquesta relació és possible perqué, en gran mesura, uns i altres operen en
mercats diferents i, per tant, no es veuen com a auténtics cqmpetidors.

Establir una relació de cooperado amb la banca convencional, i
•especialment amb les caixes d'estalvi, és básic per tal d^co'nseguir
consolidar una iniciativa financera de carácter social a Catalunya.

Un sistema de finangament social cátala necessitará él suport de la banca
convencional en temes com la banca electrónica, ja que difícilment es podrá
permetre, en els seus inicis, mantenir una extensa xarxa de caixers
automátics.

Pero aquesta relació de cooperado també pot ser positiva pels bañes
cohvencionals ja que una entitat financera ética sovint és pionera en
Tentrada a noüs segments dé mercat on lentarhent acabaran entrant els
bañes convehcionals. .
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1. LES ENTITATS DE CREDIT

1,1. CONCEPTE I CLASSIFICACIO

L/article 1.1) de! Reial Deeret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny,
d'Adaptació del Dret Vigent en Materia d'Entitats de Crédit al de les
Comunitats Europées, redactat per Llei 26/1988, de 29 de juliol, de
Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crédit, les defineix, d'acord
amb el que disposa la Directiva 7.7/780 de la Unió Europea, de 12 dé
desembre, com "tota Empresa que tingui corrí activitat típica i habitual
rebre fons del públic en forma de dipósit, préstec, cessió temporal
d'actius financers o altres analogués que portin aparellada ¡'obligado
de la seva restitució, apficant-los per compte propi a la concessió de
crédits o operacions d'ana loga natura/esa^.

Per altra banda, l'article 1.2} del RDL 1298/1986, redactat per Llei
3/1994, de 14 d'abril, d'Adaptació de' la Legislació Espanyola en
Materia d'Entitats de Crédit a la Segona Directiva de Coordinado
Bancária de la Unió. Europea,, classifica les entitats de crédit en els
següents grups: . .

a) L'Institut de Crédit Oficial. .
b) Els.Bañes.
c) Les Caixes d'Estalvi i la Confederado Espanyola de Caixes d'Estalvi.
d) Les Cooperatives de Crédit.

El mateix article 1.2) estableix, en el seu darrer parágraf, que
conservaran igualment la condició d'entitats de crédit, fins el 31 de
désembre de 1996> les societats de crédit hipotecan, les entitats de
finangament, les societats d'arrendament financer i les societats
mediadores del mercat del diner.

Aqüestes entitats, englobades dins el concepte general d'Entitats de
Crédit d'Ámbit Operatiu Limitat (ECAOL) i que havien estát creades en
virtut del Reial Deeret 771/1989, de 23 de juny, eren les antecessores
deis ánomenáts Establiments Financers de Crédit, posteriorment
regulats en els seus aspectes básics per Disposició Addicional Primera
la Llei 3/1994, de 14 d'abrjl, d'Adaptació de la Legislació Espanyola en
Materia d'Entitats de Crédit a la Segona Directiva de Coordinado
Bancária de-la Unió Europea, i desenvolupats mes tard peí Reial Deeret.
692/1996, de 26 d'abril, de Régim Jurídic deis Establiments Financers
de Crédit.
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1.2. ELS BANCS

Per definir a la banca privada, podem acudir, en primer terme a
l'article 37 de la Llei d'Ordenació Bancária de 1946, de 31 de
desembre, que estableix que:

"Exerceixen el comerg de la Banca aque/les persones naturals o
juridiques que, de manera habitual i anim de lucre, reben del púbfic,
en forma de dipósit irregular o en d'altres ariálogues, fqns que
apliquen per compte propi a operacions actives dé crédit i altres
inversions, de conformitat amb les Liéis i els usos mercantiis, prestant,
a mes a mes, per regla general, ais seus clients servéis de gir,
transferencia, custodia, mediado i altres en relació amb els anteriors,
propis de la comissio mercantil".

1.3. LES CAIXES D'ESTALVIS

1.3.1. Definido

Les Caixes d'Estalvi, son eritítats de crédit que teñen una. finalitat
benéfica i social i l'exempció d'ánim dé lucre ja definida en l'article 2
de l'Estatut de les Caixes Generáis d'Estalvi Popular, de 14 de marg de
1933, quan fixava que:

"S'entendrá per Caixes generáis d'Estalvi Popular, les institucions de
Patronat oficial ó privat exemptes de lucre mercantil: no dependents
de cap altra empresa, regides per Juntes o Conselfs d'actuació gratuita
i dedicades a radministració de dipósits de primer grau, amb el
propósit d'invertir els productes, si en tinguessin, després de
descomptades les despeses generáis, en constituir reserves, sanejar
l'Actiu , estimular els imposttors i realitzar obres socials i benefiques".

D'aquesta definido, se'n poden extreure varíes característiques
fonámentals de les Caixes d'Estalvis:

a) La seva autonomia o independencia respecte d'altres entitats, la
qual cosa ve reflectida peí fet que no tinguin capital ni emetin
"títols de propietat", amb la lógica polémica entré les Caixes i els
bañes,, ates que aquests no poden comprar caixes pero si al
contrari.

b) Abséncia d'ánim de lucre i desplagament de la noció de la idea de
"beneficis económíes" per la de "beneficís socials''.,

c) Naturalesa benéfico-social de les Caixes.
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1.3.2. Limitacions legáis a l'obra social de les Caixes

.L'obra benéfico-social de les caixes d'estalvi, tot i que constitueix l'eix
diferenciador clau d'aquestes entitats respecte els bañes, ha de
realitzar-se en base ais beneficis obtinguts; un cop sanejat l'Actiu i
constituídes reserves.

Aquest carácter residual de l'obra social de les Caixes, va ser
posteriorment refermat i inténsificat en la legislado posterior, fruit de
la primacía de les exigéncies de garantiés fínanceres respecte els
criteris sócials establertes amb carácter general per. la normativa
reguladora de les entitats de crédit.

Es el cas del Reial Decret 2290/1977, de 27 d'agost, aprovat díns
l'anomenada Reforma Fuentes Quintana, que/ en elseu article 22.1)
s'estableix que "Les Caixes d'Estalvis destinaran ia totafitat deis
excedents que (...) no hagin d'integrar les seves reserves, al
finangament d'obres benéficó-socials própies o en coh laborado yers la
sanitat pública la recerca, l'ensenyamént i la cultura o eis servéis
d'assisténcia social i que els beneficis que d'aquestes se'n derivin
s'extenguin especialment a l'ámbit regional d'actuació de la Caixa".

En el mateix sentit i peí que fa a la vinculació íntegra deis excedents
líquids de les Caixes d'Estalvis un cop deduídes les reserves, a obres
benéfico-socials, es sitúa l'Ordre Ministerial dé 19 de juny de 1979 i les
Circulars del Banc d'Espanya 1/81, de 9 dé gener ¡ 4/91, de 14 de
juny.

Per últim destacarem la Llei 13/1985, de 2 de maig, de Coeficients
d'Inversió, Recursos Propis i Obligacions d'Informació deis
Intermediaris Financers, que vincula encara mes la distribució de
beneficis de les entitats de crédit al compliment deis recursos propis
mínims exigits i, per tant, fonameritalment a la constitució de
reserves, amb la qual cosa Tobra benéfico-social séguéix conservant el
seu carácter de destinado residual deis excedents un eop fetes
aqüestes constitucions i de fundó complementaria de la que és la seva
activitat fonamental, que és la financera.

Aixi, l'article 10.4) de l'esmentada Llei estableix que "¿es Caixes
d'Estalvis hauran de destinar a reserves o a fons de provisió no
imputables a rises específics, un 50%, com a mínim, deis seüs
excedents líquids ...".

Per altra banda, l'article 10.5) fixa que nEf Ministeri d'Economia i
Hisenda, a proposta del Banc d'Espanya i previa consulta amb les
autoritats competents en la vigilancia de l'obra benéfico-social de tes
Caixes d'Estalvis, podré autoritzar, amb carácter excepcional,
{'aplicado de percentatges de dotado a reserves inferiors ais que
figuren en l'a'partat anterior o, ais que s'estableixin (...) quan la
¡nversió o manteniment de les obres sócials anteriorment autoritzades,
própies q en col-laborado, no pogués ser atesa amb el fons per a
l'obra benéfico-social...".
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1.3.3. Tendéncies vers la privatització de les Caixes

A partir de la integrado d'Espanya a |a Unió Europea, s'ha obert una
etapa caracterizada per la preocupado de les.Caixes pels efectes de
la liberalització del sector bancari i financer i per la confluencia de dos
fets molt significatius: per una banda, els intents de reduir al máxim
els costos d'intermediáció i, per l'altre, els processos de fusió,
recolzats i fins i tot ¡nspirats pels Governs Central i Autonómics.

Per altra banda,, en els darrers ánys, en molts paísos de la Unió
Europea (Gran Bretanya, Italia, Holanda, Dinamarca, Irlanda),
s'observa una tendencia vers la conversió de les caixes en societats
anónimes.

En la mateixa línia, el propi Fons Monetari Internacional, en el seu
informe sobre Espanya d'abril de 1999, aconsellava la privatització de
les Caixes d'Estalvis espanyoles per tal que siguin "/es forces del
mercat les que determinin ^estructura del sistema financer espanyol",
en una clara ,al-lusió a la possibilitat de que. les caixes d'estalvis
cómprin bañes, pero que aquests no pugüin adquirir caixes, atesa la
se va manca de títols representatíus del capital, i per aspectes com la
forta competencia de les Caixes en quant a la seva activitat crediticia
o el seu paper creixent en la captado de diposits del sector privat.

1.3.3.1. Canvis législatius introduíts

A Espanya, la Disposició Addicionaí Quarta del Reial Decret 1245/1995,
de 14 de juliol, de Creació de Bañes, Activitat Transfronterera i Altres
Qüestions reíatives al Régim Jurídic de les Entitats de Credit, incorpora
a la normativa espanyola alió ja recollit per les disposicions d'altres
Estats membres de la UE, autoritzant a tota e'ntitat dé credit (caixes,
cooperatives de credit o establiment financer de credit) a transformar-
se en un banc, per la qual cosa haüran de complir-se tots els requisits
fixats per a J'autorització d'un banc.

Pél que fa a la condició de disposar d'un capital social mínim de 18
milions d'euros, l'apartat d) de Tesmentada Disposició Addicronal
Quarta, estableix que s'entendrá que es compleix, sempre que la suma
del patrimoni net resultant del seu balang recent auditat i de les
aportacions en efectiu assoleixin aquesta xifra, podént fins i tot
dispensar de les limitacions temporals que s'exigeixen ais bañes de
nova creació.

En aquest punt, cal esmentar que la manca d'un criteri ciar i definit
sobre la naturalesa jurídica pública ó privada de les Caixes d'Estalvis,
ha estat i és font de nombroses controvérsiés interpretatives que
teñen com a rerafons la tendencia vers la privatització d'aquestes
entitats de crédit, polémica que ha estat reforgada per la propia
referencia que fa l'árticle 2 de TEstatut de 1933 a les Caixes com
"institucions de patronat oficial públie o privat", sense que ia Llei
31/1985, de 2 d'agost, hagi clarificat pas aquesta qüestió cabdal.
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La Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de marg de 1988, manté
que aqüestes entitats sórí unes "institucions atípiques" que no poden
considerar-se estríctament com a furidacions de conformitat amb el
que estableix l'article 34 de la Constitución perqué ni la majoria deis
seus recursos provenen deis seus fundadors ni éls seus fins básics son
actualment altres que els propis d'una entitat de.crédit.

Tanmatéix al no ser corporacions ni associacions, només és possible
enquadrar-les en el tercer tipüs de persones jurídiques, les fundacions,
a les que s'assemblen peí fet que no consisteixen en una associació de
persones sínó de béns.

1.3.3.2. L'emissió de quotes participatives

El Reíal Decret 664/1990, de 25 de maig, establia la possibilitat que
les Caixes emetessin les anqmenades quotes participatives, així com
de retribuir-les lliurement amb els beneficis de lliure disposició.

L'article 1 definía les quotes participatives com a valore negociables
nominatius emesos per les Caixes que, sense atorgar cap dret polític al
seu titular, li corífereixen els següents drets:

a) La participáció en l'excedent de lliure disposició.
b) L'obtencíó del reembossament del valor liquidatiu de les quotes en

cas de liquidado de la Caixa d'Estalvis.
c) El de subscriure preferent quotes participatives en les noves

emíssions.

La íntroducció d'aquest ínstrument de fínangament, ha d'entendre's
com un nou intent per ayañgar vers la privatització de les Caixes
d'Estalvis, tot i que el no atorgamént de drets polítics ais adquirents
de les dites quotes participatives, n'han minvat l'atractiu i.les ha fet,
fins a la data, un instrument financer poc utilitzat.

Per altra banda, el fet que les quotes participatives es puguin retribuir
amb els beneficis de lliure disposició, reforga encara rhés la tendencia
vers la reducció de del marge disponible per a ser destínat a Tobra
benéfico-social de jes Caixes i la consolidado de la seva vessant
purament financera i crediticia, que les fa convergir progressivament
amb les entitats bancáries.
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1.4. LES COOPERATIVES DE CREDIT

1.4.1. Definició

Les Cooperatives de Credit son entitats reguládes per la Llei 13/1989,
de 26 de'maig, que en el seu article 1.1) les defineix com "societats
/'objecte. social de tes quafs és servir a les necessitats financeres deis
seus socis i de tercers" mitjancant l'exercici de les activitats própies de
les entitats de crédit, essent il-limitat el seu nombre de socis i assolint
la responsabilitat d'aquells pels deutes so'cials. només peí valor de les
seves aportacions.

L'article 4 de la Llei 13/1989, estableix que les cooperatives de credit
poden reaíitzar les mateixes operacions actives i passives qué la resta
d'entrtats de credit amb el límit de que han d'atendre preferentment
les necessitats deis seus. socis i de que el conjunt de les operacions
actives que es porten a terme amb tercers, no podrá assolir el 50%
deis recursos totals de l'entitat, sense que es cómputin en aquest
percentatge les operacions realitzades amb les socis de les
cooperatives associades a la cooperativa de credit, íes de coHocació
deis excessos de tresoreria en el mercat interbancari, ni 1'adquisició de
valors i actius financers de renda fixá, efectuades per a la cobertura
deis coeficients legáis existents. .

1.4.2. Doble naturalésa jurídica dé les cooperatives de
credit

En virtut de la seva naturalésa, son dones institucions en les hi podem
distingir un doblé carácter:

a) Son societats cooperatives i per tant sotmeses a la legislado
general que regula aquelles i al régirri fiscal que els hi és aplicable.

b) Son entitats de diposit i de credit.

1.4.3. Classificacio de les Cooperatives de Credit

Les cooperatives de credit, poden classificar-se en dos grans grups:

a) Caixes Rurals o Cooperatives de Credit Agrícola
b) Cooperatives de Credit no agraries de carácter industrial i urbá, qué

teñen el seu origen en associacions, gremis i cooperatives
professionals.
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1.4.4. Els órgans de govern de les Cooperatives de Crédit

D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei 13/1989, de 26 de
maig, i el Capítol Tercer del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, del
Reglament que la desenvolupa, els órgans de govern de íes
Cooperatives de Crédit son l'Assemblea General i el Consell Rector.

A l'Asserriblea, que és Tórgan suprem de govern i de decisió de la
cooperativa de crédit, tal i com disposa l'article 9 de la Llei 13/1989,
"cada soci tindrá un vot", tot i que "si els Estatuís ho preveuen, el vot
deis socis podrá ser proporcional a les seises aportacions de capital, a
ractivitat desenvolupada o al nombre de socis de les cooperatives
associades".

En aquest cas, els Estatuts hauran de fixar amb claredat els criteris
adoptats per establir aquesta proporcionaiitat.

En tot cas, els límits de vots per soci, serán els que estableix l'article
7.3) de la Llei, aixó és:

a) L'import total de les aportacions de cada soci serán com a máxim
d'un 20% per a|s. que son persones jurídiques i del 2,5% per a les
persones físiques. . .

b) En cap cas, les persones jurídiques que no tinguin la condició de
Societat Cooperativa, podran posseir mes del 50% del capital
social.

Peí que fa al Consell Rector, direm que és l'órgan encarregat de
l'adrhinistracíó de la Cooperativa de Crédit, d'acord amb les directrius
emanades de J'Assemblea General.

El Consell Rector designa i contracta el Director General de la
Cooperativa, que és l'encarregat d'exercir la direcció económico-
financera de l'entitat i en pot acordar la seva destitució si s'escau.
Els estatuts podran preveure l'existéncia de Comissions Executives del
Consell Rector (article 25 del Reial Decret 84/1993) així com d'un
Comité de Recursos (article 26), que assumira, entre d'altres, les
tasques de defensa del client, respecte les rélacions crediticies amb els
socis. . • ' • . .

1.4.5. Aplicació deis Resultats de les Cooperatives de
Crédit .

L'article 8 de la Llei 13/1989, estableix que els resultats. que s'hagin
obtingut al Harg de l'exercicí, es destinaran, en primer lloc a la
cobertura de les pérdues deis exercicis anteriors, si s'escau, si
aqüestes no s'haguessin pogut absorbir amb carrees ais seus propis
recursos propis.
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El saldo creditor réstant del compte de resultats, constituirá l'excedént
de l'exercici i, un cop deduíts els impostos els interessos al capital-
desemborsat, es repartirá de la manera següent:

a) A dotar el Fons de Reserva Obligatoria, de caire irrepartible i
destinat a la consolidado i garantía d ela cooperativa de crédit,
almenys amb un 20%.

b) A la dotació del Fons d'Educació i Promoció, un 10% com a mínim.
c) La resta quedará a voluntat de l'Assemblea General, que podrá

distribuir-lo entre els socis, o bé destinar-lo al Fons dé Reserva
Voluntari o análegs.

17

J



1.5. ESTABLIMENTS FINANCERS DE CREDIT

1.5.1. Definido i actívitats

Els establiments financers de credit (EFC), van ser regulats en quant
els seus continguts i aspectes básics en la Disposició Addicionál
Primera de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, d'Adaptació de la Legislació
Espanyola en Materia d'Entitats de Credit a la Segona Directiva de
Coordinació Bancária de la Unió Europea, i desenvolupats
posteriorment a nivel!, reglamentan amb el Réial Decret 692/1996/ de
26 d'abril, de Régim Jurídic deis Establiments Financers de Crédit.

L'article 1.1) del Reial Decret 692/1996, defineix els EFC com entitats
de crédit l'áctivitat principal del qual consisteixi en l'exercici d'una o
varíes d'áquestes activitats:

a) Préstec i crédit, incloent crédit al corisum, crédit hipotecari i el
finangament de transaccions internaciohals. -

b) Factoring amb o sense recurs i les activitats complementaries cíe la
. mateixa (informes comerciáis, comptabilització dé deutors i, en

general, qualsevol altra activitat que tendeixi a afavorir
Tadministració, avaluació, seguretat i finangament deis crédits del
trafic mercantil que els hagin estat siguin cedits).

c) Les d'arrendament financer.
d) L'emissió i gestió'de targetes de crédit.
e) La comissió d'avals i garanties i subscripció de compromisos

similars.

1.5.2. Límitacions a la capacitat operativa deis EFC

Els EFC han vist ampliada la seva capacitat operativa peí que fa a les
seves possibílitats de diversificar les seves operacions d'Actiu respecte
de la que disposaven les antecessores deis EFC, les antigües Entitats
de Crédit d'Ámbit Operatiu Limitat (ECAOL), creades a l'empara del
Reial Decret 771/1989, de 23 de juny, tot i que se n*ha reduít Tabast
de l'ámbit de íes seves operacions de passiu, ates que els EFC no
poden captar dípósits de la clientela, mentre que les ECAOL, depenent
del tipus d'entitats que fossin, podien captar-los a terminis superiors
ais 18 mesos des de 1985.

Així, l'article 2.1) del Reial Decret 692/1996> determina que els
establiments financers de crédit nno podran captar fons reemborsab/es
del púb/ic en forma de dípósit, préstec, cessió témpora/ d'actius
financers o altrés análegs, qualsevol que siguí él seu destí". Aquesta
limitado perrnet exonerar els EFC de l'obligació d'adherir-se a un fons
de garantía de dipósits i justifica un menor niyell d'exigéncia peí que fa
ais requisits de l'exercíci de l'áctivitat en relació amb establerts per la
resta d'entitats de crédit.
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1.6. ALTRES SISTEMES D'ESTALVI I CREDIT

Tot i "que no son consideradas com a entitats de crédit, consideren)
rellevant fer-ne un esrrient a les seves característiques básiques atesa
la naturalesa económico-ftnancera de les seves activitats.

1.6.1. Les Seccions de Crédit de les Cooperatives

1.6.1.1. Definido i funcions .

La Llei 6/1998, de 13 de maig, de Regulació del Funcíonament de les
Seccions de Crédit de 1es Cooperatives, les defineix en el seu article
1.1) com 7es unitats económiques i comptables internes de les
cooperatives", que teñen com a objecte, tal i com disposa l'article 1.2)
del'esmentada norma, aigun deis fins següents:

a) Contribuir al financament de les operacions de la cooperativa
b) Contribuir al finangament d'activitats deis socis propis vinculats a

l'activitat de la cooperativa, o a les necessitats domestiques deis
socis i els adherits. ,

c) Gestionar de manera conjunta les disponibilitats liquides deis socis i
deis adherits. •

1.6.1.2. Manca dé persona/itat jurídica propia i limitacions de
l'activitat

A la llum del que disposa l'artícle 1.3), de la Llei 6/1998, les Seccions
de Crédit de les Cooperatives no teñen persoiialitat jurídica
independent d'aquestes i han de limitar la gestió d'operacions actives i
passives al sí de la propia cooperativa, ais socis i ais adherits í ais
membres de la comunitat familiar afectes a l'activitat económica deis
socis.

Per altra banda, els artícles 5 a 7 de la Llei 6/1998, estableixen altres
limitacions a l'activitat de les Seccions de Crédit, com per exemple,
que: , ..

a) L'activitat de.les Seccions de Crédit no pot teñir una dimensió tal
que constitueixi de fet, l'activitat principal de la cooperativa.

b) Les cooperatives amb Secció de Crédit poden invertir en activitats
de la cooperativa fins un límit máxim del 50% deis recursos de la
Secció de Crédit. D'aquest import global, (es podran destinar a
inversíons d'immobilitzat una xifra.no superior al 25% deis recursos
de la Secció, percentatge que es pot incrementar fins un máxim del
50%. mitjangant acord exprés adoptat per l'Assemblea peí vot
favorable deis 2/3 deis assistents.

c) Els recursos de la Secció, no poden aplicar-se a la creació o
finangament de societats o empreses que ti'nguin formes jurídiques
diferents a les de la cooperativa, amb l'excepció de les Societats
Agráries de Transformació o de qualsevol altra empresa de
Teconomia social.

v 19



1.6.1.3. Normes d'assignació d'actiu i passiu de la Cooperativa a
la Secció de Crédit . .

L'article 7.3) del yigeht Decret 168/1985, de 13 de juny, pel.qual
s'aprova el Reglarhent per a l'aplicació de la Llei 1/1985, de 14 de
gener, de regulado del funcionament de les seccions de crédit de les
cooperatives, estableix que:

a) Només poden assignar-se a Tactiu de la secció aquell
immobilitzat que de forma inequívoca constitueixi per a aquesta
un actiu funcional. . •

b) El capital i les reserves genéríques del conjunt de la cooperativa
s'assignen a la secció de crédit en la mateixá proporció respecte al
seu immobilitzat que la refació existent en el conjunt de tota la
cooperativa entre áquests mateixos corriptes.

1.6.1.4. Normes reguladores de les condicions financeres de les
operacions passíves de les Seccions de Crédit

L'article 8 del Decret 168/1985, estableix quejes condicions financeres
de les operacions' passives (terminís, interessos...) serán objecte
d'acords presos peí consell rector de la cooperativa o órgan delegat, i
constituirán tots ells un quadre general de condicions per a tot tipus
d'operacions passives. Aquest quadré de condicions será objecte de
la publicitat suficient per tal que sigui conegüt pels impositors.

1.6.1.5. Normes reguladores de les operacions actives de les
Seccions de Crédit

L'article 9.1) del Decret 16$/1985, determina que la política
d'operacions actives de les seccions de crédit, haurá de ser aprovada
per acord del consell rector de la cooperativa o en el seu defecte, de
l'órgan competent en la materia.

Per altra banda, 1'article 9.3), fixa qué cada operació de crédit que faci
la secció, haurá d'ésser objecte d'acord del consell rector o órgan
delegat i necessitará ('informe previ del director general.

En l'esmentat acord, s'haurá d'explicitar eltipus d'interés a aplicar, el
quál no podrá ser inferior al cost total financer del passiu mes el cost
de transformacíó i el de les díverses amortitzacions, calculáis
percentualment.

Per últim cal assenyalar que, en virtut de l'article 9.2), també es
consideren com operacions de crédit les disposición^ de recursos de la
secció de crédit en favor de la cooperativa ¡> en conseqüéncia, també
hauran de ser degudament acordats pels órgans rectors de la
cooperativa.

Peí que fa a les operacions amb els socis, l'article 11 estableix una
limitació específica i addicional a les establertes amb carácter general
en l'article 9 per a totes les operacions d'actiu realitzades per la secció
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de crédit, com és que els préstecs concedits ais socis, es podran
destinar a qualsevol finalitat que consideri oportuna el prestatari,
llevat d'inversions en sectors productius aliens a l'activitat de la
cooperativa.

Així máteix, l'article 7.3) de la Llei 6/1998, estableix a mes a mes que
les "cooperatives amb secció de crédit, no poden instrumentar per
mitjá de ¡a secció de crédit riscos de firma amb socis ni adherits".

1.6.1.6. El cqncepte d'unitat de risc

L'article 7.2) de la Llei 6/1998, fixa que: , .
"...les cooperatives amb secció de credit teñen limitat el voium
d'operacions de risc a un sol soci, adherit o a un grup de socis que per
liur especial vincuiacio mutua constitueixin una unitat de risc".

En aquest punt, l'article 12.1) del Decret 168/1985, estableix en la
seva part no derogada que:
"es ' considerará que formen una unitat de risc els prestataris. que
tinguin. relació d'afinitat o consanguinitat en primer grau, així com
aquells que cóñjuntament destinin els préstecs rebuts a la mateixa
aplicado, o aportin la mateixa garantía. Quan dues o mes persones
no constitueixin realment, per la seva independencia económica o altre
motiu, una unitat de risc, es podrá fer excepció a la regla de
parentiu que aquís'estableix".

1.6.1.7. Creació de Cooperatives de Crédit a partir d'escissions
de Seccions de Crédit ,

L'article 30.1.a) del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, del
Reglament de les Cooperatives de Crédit, estableix la póssibilitat de
crear una cooperativa de crédit a partir de l'escissió d'una Secció de
crédit d'una Cooperativa.

Així, podem llegir que: "Están sotmeses al requisit d'autorització
previa, aquelles escissions (...) que afectin les cooperatives de crédit
(...) que tinguin per objecte promoure una cooperativa de crédit, (...)
a partir (...) d'una secció crediticia de cooperatives d'altres classes...".

Per altra banda, l'article 3.3) del mateix Reial Decret 84/1993 disposa
que "quan l'entitat es constitueixi a partir de l'escissió d'una secció de
crédit, incorporará al capital social la part deis Fons de Reserva,
obligatoñs i voluntañs, que en rescriptura de constitució s'atribueixi a
la secció escindida, sempre que hó permeti la legislado cooperativa
aplicable".
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1.6.2. Les Cooperatives dé Servéis Financers

Les Cooperatives de Servéis Financers, son cooperatives de primer
grau constituídes a l'empara del que disposa l'article 113 de la Llei
18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives, que en el seu parágraf
primer estableix que:

"Son cooperatives de servéis les que associen persones físiques o
jurídiques que son titulars d'exp.lotacions industriáis o de servéis i
professionals o artistes que exerceixen llur activitat per compte propi.
Les cooperatives de servéis teñen per objecte la prestado de
subministraments i servéis i l'execució d'operacions destinades al
millorament económic i técnic de les activitats professionals o de les
explotacions de llurs socis".

D'aquesta manera, una Cooperativa de Servéis Financers només poden
oferir servéis .financers ais socis de-servéis de la mateixa que ho
sol-licitin i que compleixin els requisits establerts per a l'accés a aquest
tipus d'instruments, que tal i com estableix clarament l'esmentat
article 113.1) han de ser "persones físiques o jurídiques que son
tituíars d'explotacions industriáis o dé servéis i professionals o artistes
que exerceixen llur activitat per compte propi".
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2. L'EXERCICI DE L'ÁCTIVITAT FINANCERA

La Llei 26/1988, de 29 de juliol (BOE de 30-7), de Disciplina i
Intervenció de les Entitats de Crédit, estableix en els articles 28 a 30
del séu Títol Segon> les normes que regulen l'exercicí d'activitats i l'ús
de denominacions reservades a les entitats de crédit.

2.1. AUTORITZACIÓ I RESERVA DE DENOMINACIÓ

Així l'article 28.1) estableix que: "Sens perjudici del que preveu el Títol
V, cap persona física o jurídica, nacional o. estrarigera, podrá, sense
haver obtingut la preceptiva autorització i trobar-se inscrita en els
corresponents registres, exercir en el territoh espanyol les activitats
legalment reservades a les entitats de crédit o utiiitzar les
denominacions genériques que II siguin própies o a/tres que púguin
induir a confusió amb elles".

2.2. ACTIVITATS RESERVADES A LES ENTITATS DE CRÉDIT

L'article 28.2, defineix quines son, en concret, les activitats reservades
a les entitats de crédit:

a) L'activítat definida en l'apa'rtat 1.1) de ranteriorment referit Reial
Decret Legislatiu 1298/1986, de 28 de juny; aixó és Vebre fons del
públic en forma de dipósit, préstec, cessió temporal d'actius financers
o altres análogues que duguin aparellada l'obligació de ía seva
restitució, aplicant-los per compte propi a la concessió de crédits o

, operacions d'análoga naturalesa".
b) La captació de fons reemborsables del públic, qualseyol que siguí el
seu destí, en forma de dipósit, préstec, cessió temporal d'actius
financers o altres análogues que no estiguin subjectes a les normes
d'ordenació i disciplina del mercat de valors.

2.3. RESERVA D'INSCRIPCIO REGISTRAL

Per altra banda, a l'article 30 es determina que el Registre Mercantil ¡
els altres registres públics no inscriuran aquelles entitats Tactivitat,
objecte social o denominado de les quals siguin contraríes al que
disposa l'article 28, en el benerités que, cas que les dítes inscripcions
s'haguessin portat a terme, serán considerades nul-les de pie dret.

2.4. REGIM DE RESPONSABILITATS I SANCIONS

Finalment, l'article 29 fíxa que totes aquelles persones o entitats que
infringeixin el que disposa l'article anterior, serán requerides peí Banc
d'Espanya a céssar ímmediatament amb les seves activitats i
s'exposaran a un régim de sancions económiques, sens perjudicí de les
responsabilitats penáis que pbguessin ser exigibles.
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3. LA CREACIÓ D ENTITATS DE CREDIT

3 . 1 . BANCS

3.1.1. Competencia per a l'Autorització

L'ártícle 1.1) del Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol, cíe Creació
de Bañes, Activitat Transfronterera ¡ Altres Qüestíons Relatives al
Régim Jurídic de les Entitats de Credit estableix que l'autorització per a
la creació de noves entitats báncáriesxorrespon al Ministre d'Economia
¡ Hisenda, previ informe del Bañe d'Espanya.

3.1.2. Requisits necessaris per a l'exercíci de l'activitat

Els requisits exigits per exercír l'activitat bancária están definits a
l'article 2.1) i son els següents:

a) Revestir la forma de societat anónima constituida peí. procediment
de fundació simultánia i de durada indefinida.

b) Teñir un capital social inicia) no inferior a 18 milions d'Euros,
íntegrament desemborsat en efectiu i representat per accions
hominatives. .

c) Limitar estatutáriament I'objectiu social a les activitats própies
.d'una entitat de crédit.

d)! Que els accionistes titulars de participacions significatives siguin
idonis. . . '

e). No reservar ais fundadors cap avántatge'ni remuneracio especial.
f) Comptar amb un Consell d'Administració format com a míním per

cinc membres de reconeguda honorabilitat comercial i professional,
amb els cóneixements i l'experiéncia adequats per á Texercici de les
seves funcions. Aqüestes condicipns les han de teñir també les
persones que ostentin el carree de director general de I'entitat.

g) Disposar d'una bona organització administrativa i comptable, així
. com amb procediments de control íntern que gáranteixin la gestió

sana i prudent de Tentitat.
h) Teñir el domicili social, així com la direcció i administrado efectives

en el territori nacional.

L'article 2.3) especifica que és considerará que teñen els cóneixements
i l'experiéncia requerits per a l'exercici de les seves funcions com a
membres deis Consells d'Administració o com a directors generáis
d'entitats bancáries, aquells que hagin exercit durant un términi no
inferior ais 5 anys, funcions d'alta administrado, direcció, control o
assessorament d'entitats financeres o funcions de responsabilitat
similar en áltrés entitats publiques o privades de dimensíons, almenys.
análogues a les de I'entitat que es pretengui crear.
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3.1.3. Sol-licitud de Creació

L'article 3 estableix que la sol-licitud de creació d'un nou banc s'haurá
de presentar a l a Direcció General del Tresor i Política Financera del
Ministeri d'Economia i Hisenda. .

3.1.4. Requisits de la Sol-licitud d'Autorítzació

L'article 3, estableix que la sol-licitud de creació d'un nou banc s'ha de
presentar acompanyada deis següents documents:

a) Projecte d'éstatuts socials, acompanyats de certificació registral
negativa de la denominació social prpposada.

b) Programa d'activitats, en él que haúrá de. consta^hi el tipus
d'operacions a réalitzar, Torganització administrativa í comptable i
els procediments de control intern.

c) Refació de socis que han dé constituir la societat, amb indicació de
les seves participaciohs en el capital social.
Si es tracta de socis que tinguin la considerado de persones
jurídiques, s'indicaran les participacions que representin un
percentatge superior al 5% del capital social de l'entitat.
Si es tracta de sócis que hagín de teñir una participado
significativa, s'inclouran els compte's anuals i informado de gestió,
amb els informes d'auditoria, si n'hi hagués, deis dos darrers
exercicis, la composició deis seüs órgans d'administració ¡
¡'estructura detallada del grup al que eventualment pertanyi.

d) Relació de persones qué hagin d'integrar el primer Consell
d'Administració i d'aquelles que hagin d'exercir com a directors
generáis o assirnilats, amb informació detallada sobre la seva
trajectqria i activitat professiónal.

e) Justificació d'haver constituít en el Banc d'Espanya, en metál-lic o
en deute públic, un dipósit equivalent al 20% deis 18 milions
d'Euros de capital social mínim inicial (aixó és, 3,6 milions d'Euros).

3.1.5. Resolució de la Sol-licitud

L'article 1.2) determina que la sol-licitud per a la creació d'una entitat
bancária haurá de ser resolta dintre deis 6 mesos següents ais de la
seva recepció en la Direcció Genera) del Tresor i Política financera, o al
moment en que es completi la documentado exigíble i, en tot cas, dins
els 12 mesos següents a la seva recepció. Quan la sol-licitud no siguí
resolta en el termini anteriorment previst, s'entendrá que ha estat
desestimada. .

( • -

3.1.6. Registre, Inscripció i Inici de les Activitats

L'article 5.1) estableix un cop autoritzada la creació d'un banc en el
termini d'un any des de la seva notificado, els promotors hauran
d'atorgar l'oportuna escriptura pública de constitució de la societat,

, inscriure-la en el Registre Mercantil i posteriormént en el Registre
Especial del Banc d'Espanya i iniciar les seves operacions.
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3.1.7. Limitacions temporals a l'activitat deis nous bañes

L'article 6 determina que els bañes de nova creado, restaran subjectes
temporalmeht a les següents limitacions:

Durant els 3 primers exércícis a partir de rinici de les seves activitats

No podran repartir dividends, havent de destinar la totalitat deis seus
beneficis de lliure disposició a reserves, lleyat que hó autoritzi el Banc
d'Espanya prenent en consideracio la situacio financera de l'entitat i en
particular a que la mateixa compleixi les sevés obligacions de
solvencia. • ,.

Durant els 5 primers anys a partir de rinici de les seves activitats

a) No podran directament o indirecta, concedir crédits, préstecs o
avals de cap mena en favor deis seus socis, consellers i alts carrees
de les entitats, ni en favor deis seus familiars de primer grau o le

, societats en que, els uns o els altres, tinguin participacions
accionaríais superiors al 15% o de quiñs Consells d'Administració en
formin part. Tráctant-se d'accionistes persones jurídiques que
pertanyin al seu grup económic, s'inclouen en aquesta prohibició
totes les empreses que hi pertanyeh. Aquesta darrera restricció no
s'aplicará a les óperacions amb entitats de credit.

b) Una societat o grup no podrá teñir, directament o indirecta, mes del
20% del capital del banc o exercir el control d/aquest.

c) La tráñsmisíbilitat inter-vius de les accions i el seu gravamen o
pignorado, estaran condicionats a la previa autorització del Banc
d'Espanya, havent de constar aquesta limitado en els Estatuts

• socials.
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3.2. CAIXES D'ESTÁLVI

3.2.1. Competencia per a l'Autorització

L'article 1 del Decret 1838/1975, de 3 de juliol, de Creado de Caixes
d'Estalvis i Distribució deis Beneficis Líquids d'aquestes Eñtitats,
redactat segons el que disposa Reial Decret 184/1987, de 30 de gener,
així com l'article 43 de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de Disciplina i
Intervenció de les Entítats de Crédit, estableixen que la competencia
per a l'autorització de noves caixes d'estalvis espanyolés, i de filiáis i
sucursals de caixes d'estalvis estrangeres, correspon ai Ministre
d'Economia ¡Hisénda, a proposta del Banc d'Espanya.

3.2.2. Requisits necessaris pera l'exercici de l'activitat

L'article 2.2) del Decret 1838/1975, incorporat peí Réiai Decret
184/1987, de 30 de gener, estableix que les sol-licituds presentades
hauran d'acreditar el compliment deis ségüents objectius:

a) Seguretat de í'estalvi, augment de la productivitat del sistema
bancari, major homogeneítat de la concurrencia entre les diferents
xarxes bancáries i una mes amplia gamma de servéis bancaris en
relació amb la poblado i les activitats economiques de ia zona.
Tanmateix, l'article 2.3) fixa que les condicions anteriorment
esmentades no serán d'aplicació a partir de l' l de gener de 1993 a
les sol-licitüds presentades pels promotors de noves caixes d'estalvi
espanyoles o estrangeres arhb seu en algún deis Estats membres
de la Comunítat Europea.

b) Un fons de dotació vincuiat permanent al capital fundacional
d'import 18 milions d'Euros.

c) Comptar en tot rhoment amb una bona organitzacío administrativa i
comptable i amb procediments de control intern adequats, que
garanteixin la gestió sana i prudeht de l'entitat.

3.2.3. Sol-licitud de Creado

Segons el que disposa l'article 2.1) del Decret 1838/1975, la sol-licitud
de creació d'una caixa d'estalvis haurá de formular-se davant el
Minísteri d'Economia i Hisenda a través del Banc d'Espanya.
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3.2.4. Requisits de la Sol-licitud d'Autorització

El ja esmehtat article 2.1) del Decret 1838/1975, determina que la
sol-licitud. d'aütorització, haurá d'anar acompanyada deis següents
documente: .

a) Programa d'activitats, en el qual sindicaran/ especialmente el típus
d'operacions que es proposi realitzar i l'estructura de l'orgariització
de la caixa, que haurá de comptar amb persones ámb l'honorabilitat
necessária i ('experiencia adequada per exercir les seves funcions.

b) Relació de membres i circumstáncies deis fundadors, aíxí com deis
membres futürs del seu Consell d'Administració.

c) Projecte d'Estatuts de l'Entitat. f .
d) Teñir el seu domicili social, així com la seva efectiva direcció i

administració, en territori nacional.

3.2.5. Resolució de la Sol-licitud

L'article 2.3) del Decret 1838/1975 estableix que la sol licitud
d'aütorització s'haurá de.resoldre dintre els 6 mesos següents a|s de la
seva recepció o al moment en que es completi la documentado
exigible i, en tot cas, dins els 12 mesos següents ais de la recepció de
la sol,;lic¡tud.

L'autorització podrá ser denegada quan él bon exercici de la supervisió
de l'entitat, pugui ser obstaculizada pels vineles estrets que la
mateixa mantíngui amb altres persones físiqués o jurídiques, al donar-
se els següents supósits: .

a) Un vincle de control en el sehtit que determina l'article 4 de la Llei
24/1988, del Mercat de Valors. Aquesta norma estableix que
s'eritendrá com a pértányents a un mateix grup les entitats que
constitueixin una unítat de decisió perqué alguna d'elles bstenti o
pugui ostentar, directa o indirectament, el control de les altres, o
perqué el dit control correspongui a una o varíes persones físiques
qué actuín de comú acord. Ais dréts de Tentitat dominant s'hi
afegíran els que posseeíxi a través d'altres entitats dominades o a
través de persones que actuín per compte de l'entitat dominant o
d'altres dominades, o aquells deis que dísposi concertadament amb
qualsevol altra persona.

b) El fet de ppsseir, directament o indirecta, o mítjangant un víncle de
control, el 20% o mes deis drets de vot o del capital d'una empresa
o entitat.
Per a|tra banda, l'article 43.4) de la Llei 26/1988, de 29 de juliol,
de Disciplina i Intervenció de les' Entitats de Crédit, determina que
Tautorització per a la creació d'una entitat dé crédit es denegará
quan: .

• No disposi del capital mínim exígit. -
• No tingui una bona organització administrativa, comptable i

de control intern que garahteixin la correcta gestíó de
- l'entitat • •
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• Quan els seus administratius ¡ directius no tinguin
l'honórabílitat comercial i professional requerides.

• Per la manca de transparencia en ('estructura del grup al
que eventualment pugui pertányer l'entitat oTexisténcia de
grues dificultats per inspeccionar o obtenir la informació
necessária sobre el desenvolupament de les seves activitats.

, • Per la possibilitat que l'entitat quedi exposada de manera
inapropiada al risc de les activitats no financeres deis seus
promotors o quan, tractant-se d'activitats financeres,
l'estabilitat o el control de l'entitat puguin quedar afectades
per l'elevat risc d'aquelles.

3.2.6. Registre, Inscripció i Inici de les Activitats

Els articles 3 del Decret 1Í338/1975 i el 43.1) de la Llei 26/1988, de 29
de jujiól, de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crédit,
determinen que un cop concedida l'autorització del Ministeri d'Hisenda,
amb aprovació deis Estatuts i acomplerts els requisits de disposar d'un
fons de dotado mínim vinculat permanentment al capital fundacional
d'import 18 milions d'Euros i acreditar que es disposa dfuna bona
organització administrativa, comptable i de control intern, s'atorgará
l'escriptura fundacional de l'entitat, qué es presentará en el Banc
d'Espanya, el qual, un cop fetes les verificacions i comprovácions
oportunes, procedirá a la inscripció de la nova caixá en el Registre
Especial de Caixes Generáis d'Estalví Popular, moment a partir del qual
podrá comengar les seves operacions i disposar del fons de dotáció.

3.2.7. Limitacions temporals a Tactivitat de les noves
Caixes

L'article 5 del Decret 1838/1975 estableix dues limitacions a l'activitat
de les noves caixes durant els dos primers anys de la seva actuació:

a) No podran tenír mes d'una oficina. ,
b) No podran portar a terme operacions de moneda estrangera ni teñir

en aquest ámbit, funcions delegacjes del Banc d'Espanya.
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3.3. COOPERATIVES DE CREDIT

3.3.1. Competencia per a l'Autorització

L'article 1.1) del Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, del Reglament
de les Cooperativas de Crédit, (BOE de 19-2), estableix que
l'áutorització per a la constitució d'una cooperativa dé crédit correspon
al Ministre d'Economia i Hisenda, previ informe del Banc d'Espanya.

3.3.2. Requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat

Venen definits per l'article 2.1) del Reglament de Cooperatives de
Crédit, i son elssegüents:

a) Revestir la forma de societat cooperativa.
b) Teñir un capital social míním amb les quanties establertes en

l'article 3.1), on es fixen en funció de l'ámbit territorial i del total
d'habitants de dret deis municipis compresos en l'Ámbit d'acfuació
de la cooperativa, o disposar en tot mornent d'uns recursos propis
no inferiors a les mateixes.
Les xifres establertes en l'esmentat article 3.1) son les que es
detallen: . ' . .

• Cooperatives d'ámbit local que operin en municipis <
ÍOO.OOO/hab: 1,051 milions d'Euros.

• Cooperatives d'ámbit local no.incloses en l'apartat.anterior, ni en
el següent, o d'ámbit supralocal sense excedir el d'uha Comunitat
Autónoma: 3,606 milións d'Euros.

• Cooperatives amb seu o ámbit que inclogui els municipis de
Barcelona o Madrid o d'ámbit supráauíohómic, estatal o superior;
4,801 miliqns d'Euros.

c) Limitar estatutáriament l'objecte social a les activitats própies d'una
entitat de crédit, amb la peculiaritat fixada en l'article 4.2) de la
Llei 13/1989, de Cooperatives de Crédit, respecte les operacions
actives, on s'estableix que el conjunt de les operacions actives amb
tercers d'una cooperativa de crédit, no podrá assolir el 50% deis
recursos totals de l'entitat, no computant-se diñs el referit
percentatge, les operacions realitzades per les cooperatives amb els
sdcis de les cooperatives associades, les de col-Iocació deis
excessos de tresoreria en el mercát interbancari ni l'adquisició de
valors i actius financérs de renda fíxa per a la cobertura deis
coeficients legáis o per la col-locació deis excedents de tresoreria.

d) Comptar amb una organització administrativa, cómptable i de
control intern adequats.

e) No reservar ais promotors, fundadors o socis iniciáis, cap avantatge
o remunerado especial.

f) Comptar amb un Consell Rector format, almenys per 5 membres, 2
deis quals podran no ser socis.
Tanmateix, tots ells serán persones de reconeguda honorabilitat
comercial i professional i hauran de teñir, almenys 2 d'ells,
cpneíxements i experiencia adequats per a l'exercici de les seves
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funcions. Les eondicions d'honorabilitát, experiencia i coneixements,
hauran de concórrer també en els directora generáis o assimilats de
l'eñtitat.
Es considerará que posseeixen els coneixements i ¡'experiencia
adequats, aquells que hagin exercit durant un termini no inferior ais
3 anys, funcions d'alta direcció, administrado, control o
ássessorament en entitats financeres o funcions de similars
respohsabilitats en altres entitats de crédit publiques o privades de
dimensions análogues a les de la cooperativa que es pretén crear,

g) Teñir el séu domicili social, així com la seva administrado i direcció
efectives en el territori nacional.

3.3.3. Sol-licitud de Creació

Segons el que disposa l'article 4 del Reglament, la sol-licitud
d'autorització per a la creacíó d'una cooperativa de crédit l'ámbitde la
qual no excedeixi de l'autonómic, es presentará davant l'órgan
competent de la Cómunitat Autónoma del domicili de la projectada
entitat, que en el termini máxim de 2 mesos relevará amb el seu
informe a la Direcció General del Tresor i Política Financera del
Ministeri d'Economia i Hisenda.

Si l'ámbit excedeix de l'autonómic, la sol-licitud s'haurá de presentar
davant la Direcció General del Tresor i Política Financera del Ministeri
d'Economia i Hisenda, la qual sol-licitará informe a la Cómunitat
Autónoma del domicili social de l'eñtitat projectada, continuant-se la
tramitado de l'expedient si no es rep l'esmentat informe en el termini
de dos mesos des de la presentació de la soM.icitud.

3.3.4. Requisits de la Sol-licitud d'Autorització

L'article 4,1) del Reglament estableix que la sol-licitud d'atorització,
anirá acompanyada deis següents documents:

a) Prójecte d'estatuts socials, acompanyat de certificado sobre
denominació social proposada.

b) Programa d'activitats en el que haurá de constar el tipus
d'operacions á realitzar i ('estructura organitzativa de l'eñtitat així
com la vinculació d'aquelles operacions a les necessitats financeres
deis socis.

c) Relació'dels socis que han. de constituir la societat amb indicado de
les seves respectives aportacions de capital.
El nombre de'socis háurá de respectar els límits fixats per l'article 5
de la Llei 13/1989 de Cooperatives de Crédit, on s'estableix que tá
sol-licitud de constitució haurá d'estar signada per un grup de
promotors, del que hauran de formar part almenys 5 persones

• jurídiques que desenvolupin l'activitat propia de Tobjecte social de
manera ininterrompuda almenys 2 anys abans de la data de
constitució o per 150 persones físiques. Si es tracta de constituir
una Cooperativa de Crédit amb la denominació de Caixa Rural, el
grup promotor haurá d'incloure, almenys, una cooperativa agraria o
50 socis persones físiques titulars d'explotacions agráries.
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d) S¡ es tracta de socis persones jurídiques, es facilitaran éls comptes
anuals i les dades económicó-finánceres mes rellevants deis dos
darrers exercicis, eis informes d'auditoria (si n'hi hagués), les
participacions en el seu capital amb percentatges superiors al 5% i
la composició deis seus órgans d'administració.

e) Refació de persones que hagin d'integrar el primer Consell Rector i
d'aquells que hagin d'exercir com a Directors Generáis o assimilats,
amb informado - detallada sobre la seva trajectória í activitat
profes'sional.

f) justificado d'haver constítuít en el Banc d'Espanya un dípósit
equivalent al 20% del capital social mínim exigible.

g) I tota aquella altra informació i / o antecédents es considerin
oportuns per a verificar el compliment de les condicíons i requisits
establérts per la normativa.

3.3.5. Resolució de la Sol-licitud

L'article 1.2) del Reglament estableixi que la sol-licitud d'autorització
haurá de ser resolta dins els 6 mesos següents ais de la seva recepció
a la Direcció General del Tresor i Política Financéra o en i'órgan de la
Comunitat Autónoma que correspongui, o en el moment en que es
completi lá documentado exigible i, en tot cas, dins els 12 mesos
següents a la seva recepció.

Tránscorreguts els esmentáts terminis sense haver-se dictat resolució
expressa, es podrá entendre que la sol-licitud ha estat desestimada.

L'articlé .5 estableix que el Ministre d'Economiá podrá denegar
rautorització mitjangant resolució motivada en els següents casos:

a) Incompliment deis requisits establérts en l'article 2.1) del
. Reglament. ' • . ,

b) Quan, tenint en cpmpte la situació financéra o patrimonial deis
promotors que vagin a disposár d'una partícipació significativa en el
capital social, no quedes assegurada la gestió sana i prudent de
Tentítat projectada, de conformítat amb el que s'estableix en la
normativa sobre entitatsfinanceres.

c) Quan en,el projecte presentat no s'aprecií rexisténcia d'interessos o
necessitats económiques comuns que han de constituir la base
associativa de la cooperativa.

d) Quan el bon exercici de la supervisió de l'entitat pugui ser
obstaculitzat pels estrets vineles que la mateixa mantingui amb
altres persones físiques i jurídiques, per les disposicions legáis,
reglamentarles o administratives del país al dret del qual es subjecti
alguna de les dites persones físiques o jurídiques o pels problemes
relacionats amb Taplicació de les referides disposicions.
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Ais efectes indicats en I'apartat d) anterior, s'entendrá que existeix
vinculado estreta quan 2 o mes persones físiques o jurídiques estiguin
unides mitjangant: .

• Un víncle de control en el sentit que determina l'article 4 de la
Liei 24/1988, del Mercat de Valors.

• 'L'esmentada norma estableix que s'entendrá com a pertanyents a
un mateix grup les entítats que constitüeixin una unitat de

: decissió perqué alguna d'élles ostenti o pugui ostentar, directa o
indirectament, el control de les a I tres, o perqué el dit control
correspongui a una o varíes persones físiques que actuin de comú
acord. . .

• Ais drets de Tentitat dominant s'hi afegiran els que posseeixi a
través d'altres entitats dominades o a través de persones que
actuin per compte de l'entitat dominant o d'altres dominades, o
aquells deis que disposi concertadament amb. qualsevol altra
persona.

• El fet de posseír, diréctament o indirecta, o mitjangant un víncle
de control, el 20% o mes deis drets de vot o del capital d'una
empresa o entítat.

3.3.6. Registre, Inscripció i Inici de les Activitats

L'article 6 del Reglament determina que un cop concedida
l'autoritzáció, la cooperativa de crédit haurá de sol-licitar la seva
inscripció provisional en el Registre Especial del Banc d'Espanya.

A partir del dia en que el Banc d'Espanya notifiqui ais promotors la
inscripció provisional de la projectada cooperativa, aquells hauran de
procedir, dintré els 15 dies hábils següents al de la dita notificado
d'inscripció provisional a sol-licitar la incripció en el Registre Mercantil
del domícili de l'entitat i un cop realitzada aquesta, inscriure's al seu
torn en el Registre de Cooperatives estatal o áutonómic que en cada
cas sigui competent.

Un cop feta aquesta inscripció, la cooperativa de crédit adquirirá
personalitat jurídica propia i procedir a a aportar al Banc d'Espanya la
documentado' requerida pera la inscripció definitiva de la cooperativa
en Registre d'aquelh

L'article 7.1) estableix que les cooperatives l'ámbit d'activitat ordinaria
i habitual de les quals, sigui o no cooperativitzada, no depassi el d'una
Comuhitat Autónoma, s'hauran d'inscriure, alternativament, en el seu
Registre de Cooperatives, mentre que aquelles l'ámbit de les quals
excedeixen el d'una Comunitat Autónoma, s'hauran d'inscriure en el
Registre estatal de Cooperatives.

L'article 7.2) enten per activitat cooperativitzada el conjunt
d'operacions que l'entitat ha de realitzar, amb carácter préferent, amb
els seus socis i que donen lloc ais drets i obligacions económiques
própies del vincle cooperatiu.
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Finalment, l'article 8 fixa que, un cop autoritzada la creado d'una
cooperativa de crédit, els promotors hauran de donar inici a les seves
operacions en el termini d'un any a comptar des de la seva notificado.
En cas contrari, llevat causa no imputable ais promotors, rautorització
podrá ser revocada. •

3.3.7. Limitacions temporals a l'activitat de les noves
Cooperatives de Crédit

L'article 9 del Reglament estableix que durant els 3 primers exercicis
des de l'inici.de les seves activitats, les cooperatives de nova creado,
estaran subjectes a les següents limitacions:

a) No podran retribuir les aportacions deis seus -socis, ni repartir
retorns, hávént de destinar la totalitat deis seus beneficis de lliure
disposició a reserves.

b) El Fpns d'Educació i Promoció, només podrá ser dotat amb recursos
especiáis que no provinguin de l'activitat'económica de l'entitat.

c) Les transmissions inter-vius de les aportacions, el seüs gravamen o
pígnoració així.cpm la subscripció de noves aportacions per una
persona jurídica quan el seu import siguí superior al 5% del capital
social, estaran coridiciohades a autorització previa per part del Bánc
d'Espanya. També estaran subjectes a la dita autorització, el
reemborsament de les aportacions ais socis.

d) Durant els 3 primers anys d'activítat, el Bánc d'Espanya mantíndrá
un seguiment continuat de les aportacions de l'entitat així corrí del
compliment del programa d'activitats proposat per ella i de les
limitacions operatives que li siguin aplicables. L'incompliment
substancial, pot donar lloc a la revocado de l'autorització.
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3.4. ESTABLIMENTS FINANCERS DE CREDIT

3.4.1. Competencia per á l'autorització

L'article 3.1) del Reial Decret 692/1996 estableix que l'autorització per
a la creació d'un Establiment Financer correspon al Ministeri
d'Economia i Hisenda, previ informe del Banc d'Espanya.

3.4.2. Requisits per a l'exercici de l'activitat

L'article 5 ,del Reial Decret 692/1996 estableix que els requisita
necessaris per obtenir i conservar l'autorització d'un Establiment
Financer de Crédit serán els següents:

a) Revestir la forma de Societat Anónima constituida peí procediment
de fundáció simultánia i amb durada indefinida.

b) Teñir un capital social mínim de 5 , l i milions d'Euros. .'
c) Limitar estatutáriament el seu objecté social a les activítats própies
. d'un EFC.
d) Que els accionistes titulars de participacions significatives siguin

consideráis idonis. ,
e) Comptar amb un consell d'administració format per almenys 3

membres, tots ells persones de réconeguda honorabilitat comercial i
professiorial i havent dé teñir, almenys dos d'ells, coneixements i
experiencia adeqúats per a . l'exercici de les seves funcions.
Aqüestes característíques haurán de concórrer també en els
directors generáis ó assimilats..

f) Comptar una bona organització administrativa i comptable així com
amb procediments de control intern adeqúats.

g) Teñir el seu domicili social així com la seva efectiva administrado i
direcció én térritori espányol.

3.4.3. Requisits de {a sol-licitud d'Autorització

L'article 6 estableix que en la sol-licitud d'autorització s'hi
acompanyaran els següents documents:

a) Projecte d'estatuts socials.
b) Programa d'activitats, en el que s'hi faran comptar el tipus

d'operacions que es pretengui realitzar, la seva organització
administrativo-comptable i els seus procediments de control intern.

c) Relació de socis que han de constituir la societat, amb indicado de
les seves participacions en el capital social. Tractant-se de socis
que tinguín la considerado de persones jurtdiques, sindicaran les
aquelles participacions en el seu capital qué superin el 5%. En el
cas de socis que hagin de teñir una participado significativa,

. s'aportará, a mes a mes, informado sobre la seva trajectória i
activitat professional; i si son persones jurídiques, els comptes
anuals i informe de gestió, amb els informes d'auditpria si n'hi
hagués, deis dos darrers exercicis, la composició deis séus órgans
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¿'administrado i l'estructura detallada del grup al que evehtualment
pertanyin,.

d) Relació de persones que integrin el seu primer consell
d'administració i d'aquells que hagin d'exercir com a directors
generáis o assimilats, amb informado detallada sobre la seva
trajectória professional.

e) Justificado d'haver cohstituít en el Banc d'Espanya un dipósit
equivalent al 20% del capital social mínim.

f) Aquelles altres dades, informes o antecedents que es considerin
oportuns; .

3.4.4. Resolució de la sol-licitud d'autorització

L'article 3.2) determina que la sol-licitud d'autorització, haurá de ser
resolta en els tres mesos següents a la seva recepció en la Direcció
General del Tresor i de Política Financera, o en el moment en que es
completi la documentado exigible i, en tot cas, dins els tres mesos
següents a la seva recepció. Quan la sol-licitud no sigui resolta en el
termini ánteriorment esmentat, s'entendrá desestimada.

3.4.5. Registre, Inscripció i Inici de les Activitats

L'article 2.3) estableix que un cop obtinguda l'autorització i després de
ia seva constitució i inscripció en el Registre Mercantil, els
Establiments Fináncers de Crédit hauran de quedar inscrits en el
Registre.Especial d'EFCs del Banc d'Espanya abans. d'iniciar les seves
activitats.
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4. OBERTURA DE NOVES SUCURSÁLS D'ENTITATS
DE CRÉDIT DELS ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ
EUROPEA

Aquesta possibilitat, que permet la lliure instal-lació ¡ prestació de
servéis en l'ámbit de la Unió Europea pera totes les entitats de crédit,
té un régim.comú, l'anomenat "passaport comunitari", establert per la
Segona Directiva de coordinacio Bancaria (89/646) de la Unió Europea
i incórporat a la legislado espanyola mitjangant la Llei 3/1994, de 14
d'abril, desenvolupada peí Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol,
sobre creació de bañes, activitat transfronterera i altrés qüestions
relatives al régim jurídic de les entitats de crédit.

4 - 1 . OBERTURA DE SUCURSÁLS D'ENTITATS DE CRÉDIT
ESPANYÓLES EN TERRITORI DE L'ÉSJAT

L'article 30 bis.l) de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de Disciplina i
Intervenció de les Entitats de Crédit, redáctat per Llei 3/1994, de 14
d'abril, que ('incorpora, estableix que "les entitats de crédit podran
obrir lliurement noves ofícines en el territorí nacional (...) sense
perjudici del régim d'autorització previa que poden quedar sotmeses de
conformitat amb alió que preveu l'apartat 3 de l'article 11 de la Llei.
13/1985, de 25 de maig, de les limitacions qué es puguin establir
reglamentáriament a /'obertura d'oficines dufant e/s primers anys
d'activitat de fes entitats de crédit espanyoles o de fes sucursals
d'entitats autoritzades en Estats que no siguin membres de, la

' Comunitat Europea, i de les restriccions que, en el seu cas, püguin
contenir els estatuts socials de f'entitat".

Én aquest sentit, l'article 11.3) de la Llei 13/1985, de Coefícients
d'Inversió, Recursos Propis i Obligacions ¿'Informado deis
Ihtermediaris Finanoers, de 25 de maig, estableix que .¡'obertura1 de
noves oficines per part de les entitats de crédit, quedará sotmesa a
autorització previa del Banc d'Espanya, o en el seu cas i previ informe
del Banc d'Espahya,, a la de l'órgan de la Comunitat Autónoma
corñpetent en la materia, en els següents casos: !

a) En el cas d'obertura de noves oficines per part d'entitats de crédit o
de grups consolidables d'entitats de crédit que no assoleixiri els
nivells mínims de recursos propis establerts.

b) Les entitats de crédit o els grups d'entitats consolidables que
vulnerin els límits máxims establerts per la normativa vigent en
relació a les inversions^en immobles i altres immobilitzats, a les
accions í participacions, ais actius, passius o posicions en moneda
estrangera, ais rises que puguin contreure amb una mateixa
persona, entitat o grups económic, i en general aquelles operacions
o posicions que impliquin ríses elevats per a la solvencia de les
entitats.
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4.2. OBERTURA DE SUCURSALS D'ENTITATS DE CREDIT
ESPANTÓLES EN ALTRES PAÍSOS DE LA UNIÓ EUROPEA

Está regulat al Capítol Primer del Títol Cinque, ais articles 49 i 50 de la
Llei 26/1988, on s'estableix ('exigencia d'autorització previa del Banc
d'Espanya, que haurá de resoldre's mitjangant decisió motivada en el
termini máxim de 3 mesos a partir de la recepció de la documentació
requerida (programa d'activitats en el que s'indiquin les operacions
que es preténgui realitzar i l'estructura de rorganitzacio de la sucursal
així com dades rellevants sobre els directius responsables de la.
sucursal).

4.3. OBERTURA DE SUCURSALS D'ENTITATS DE CREDIT
D'ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA A ESPANYA

L'article 51 del la Llei 26/1988, estableix que les entitats de crédit
autoritzadés en altres Estats membres dé la Unió Europea, podran
realitzar activitats financeres i de crédit en territori espanyol ja sigui
mitjarigant 1'obertura de sucursal o bé en régim de lliure prestació de
servéis.

Per al.tra banda, l'article 53.1) determina que I'obertura de sucursals a
Espanya d'éntitáts de crédit autoritzadés en altres Estats membres de
la Unió Europea, no requerirán d'autorització previa, ni de dotació
específica de recursos. .

L'article 53.2), per. acabar; estableix que, un cop rebuda al Banc
d'Espanya la cpmunicació de l'autoritat súpervisora de l'entitat de
crédit que contingui el programa d'activitats en el-que s'indiquin les
operacions que es preténgui realitzar, així com l'estructura de
rorganitzacio de la sucursal i dades rellevants sobre els directíus
responsables de la sucursal i ácomplerts la resta de requisits
reglamentariament que siguin exigibles, es procedira a la inscripció de
la sucursal en el corresponent Registre d'entítats de crédit.
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5. ADQUISICIO DE PARTICIPACIO SIGNIFICATIVA

5 . 1 . CONCEPTE

L'article 56.1) dé la Llei 26/1988, dé 29 de. juliol, de Disciplina i
Intervenció de les Entitats de Crédit, estableix que s'entendrá per
participado significativa en una entitat de crédit:

a) Aquella que assoleixi, directament o indirectament, almenys el 5%
del capital o els drets de vot de réntitat.

b) Aquella que, sense arribar al percentatge assenyalat, permeti
exercir una influencia notable en l'entitat.

5.2. REGIM D'INFORMACIO PREVIA AL BANC D'ESPANYA

L'article 57.1) de la Llei 26/1988, estableix que: "Tota persona física o
jurídica que pretengui adquirir, directa o ¡ndirectament, una
participado significativa en una entitat de crédit, haura informar-ne
préviameht ai Banc d'Espanya, indicant fa quantia d'aquesta
participado, eis termes i condiciqns de i'adquisíció i el term'ini máxim
que es pretengui reaiitzar /'operado."

Per altra banda, l'article 57.2) s'estableix també l'obligació
d'informació previa al Banc d'Espanya, per part d'aquells.que:

a) Pretengüiri incrementar, directament o indirectament, la ; sevá
participacio significativa, de tal manera que el seu percentatge de
capital o drets de vots assoleixi o superi algún deis percentatges
següents: 10, 15, 20, 25, 33, 40, 50, 66 o 75.

b) I en qualsevol cas, aqüestes obligacions" serán exigibles també ais
que, en virtut de l'adquisició pretesa, poguessin arribar a controlar
l'entitat de crédit, de conformitát amb els preceptes establerts
l'article 4 de la Llei 24/1988, del Mercat de Valors.

Així mateix, l'article 60, exigeix a tota persona física o jurídica que,
directa o indirectament, pretengui deixar de teñir una participacio
significativa en una entitat de crédit, pretengui reduir-ne la séva
participacio de tal manera que depassi alguns deis percentatges
anteriorment esmentats o que, en virtut de l'alienacíó pretesa, pugui
perdre el control de l'entitat, haurá d'informar-ne també al Banc
d'Espanya, indicant la quantia de l'operadó proposada i el termini
previst per a portar-la a terme, així com altré informado sobre la
composició del seu accionariat o de les alteracions que en el mateix es
produeixin. .
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5.3. LA DEFINICIO DE GRUP

Ais efectes indicats en I'article 57.2) de la Llei 26/1988, considerarem
com a pertanyents a un mateix grup, conforme el que disposa I'article
4 de la Llei 24/1988, del, Mercat de Valors, aquelíes entitats que
constitueixin una unitat de decisió perqué alguna d'elles tingui o pugui
teñir, directament o ihdirectament, el control de les altres, o. perqué el
dit control correspongui a una o varíes persones físiques que actuín de
comú acord.

Ais drets de l'entitat dominant s'hi afegiran els que posseeixi a través
d'altres entitats dominades o a través de persones que actuín per
compte de l'entitat dominant o d'altres dominades, o aquellsdels que
disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

5.4. OPOSICIÓ A LA NOTIFICACIÓ D'ADQUISICIÓ

L'article 58 determina que, el Banc d'Espanya disposárá d'un mes des
de la data de la notificado d'adquisició, per oposar-se, si s'escau, a
l'adquisició pretesa, que podrá fonamentar-se en el fet de no
considerar idoni a l'ádquirent atesa la necessitat de garantir-ne una
gestió sana i prudent de l'entitat financera en atenció ais següents
factors: ' ' • -

a) Honorabilitat comercial i professional deis accionistes.
b) Els mitjans patrimonials amb que compten els accionistes per

atendré els compromisos assumits.
c) La manca de transparencia en l'estructura del grup al que

eventualment pugui pertányer l'entitat o ('existencia de greus
dificultáis per inspeccionar o obtenir la informació necessária per al
desenvolupament de les seves activitats.

d) Per controlar que l'activitat de la sucursal es realitza de conformitat
amb les normes d'interes general.

e). La possibilitat que l'entitat quedi exposada.de manera inapropiada
al risc de les activitats río financeres deis seus promotors; o quan,
tractant-sé d'activitats financeres, l'estabílitat o el control de
l'entitat puguin resultar afectades per l'elevat rísc d'aquelles.

5.5. NUL-LITAT DE L'ADQUISICIÓ

Cas que s'hagués portat a terme Tadquisició d'una éntitat dé crédit
sense haver-se donat compliment ais precéptes d'informació previa
anteriorment esmentats o bé que havent-li informat no haguessin
transcorregut encara els tres mesos preceptius previstos, I'article 59
estableix que es produiran els següents efectes:

a) En tót cas i de manera automática, no es podran exércir els drets
polítics corresponents a les participacions adquirides irregularment.
Si, tanmateix, arríbessin a exercir-se, els corresponents vots serán
consideráis nuls i els acords serán impugnables en vía judicial.
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b) Si calgués, s'acordaria la ¡ntervenció dé l'en.titat p la substitució
deis seus administradors,. i a mes, es podría aplicar el régim de
sancions previstes en el Capítol I I I del Títol I de la Llei 26/1988.

6. RECURSOS PROPIS DE LES ENTITATS DE CREDIT

6.1. CONCEPTE I COMPOSICIO

L'article 7 de la Llei 13/198,5, de 25 de maig, de Coeficients d'Inversió;
Recursos Propis i Obligacions d'Informació de les Entitats Financeres,
redactat de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1992, d' l de
juny, de Recursos Propis i Base Consolidada de les Entitats Financeres,
estableix que es consideraran com a recursos propis de les entitats de
crédít i deis seus grups consolidables, els següents:

6 .1 .1 . Recursos Propis Básics

a) El capital social.
b) El fons fundacional. .
c) Les quotes participatives de les Caixes d'Estalvis.
d) Les reserves.
e) Els fons i provisións genérics. '

6.1.2. Recursos Propis Secundaris

a) Els fons de l'Obra Benéfic-Social de les Caixes d'Estalvis i els
d'educació i promocío de les Cooperatives de Credits.

b) Les participacions preferents.
c) Els finangaments subordinats.
d) Altres partides exigíbles o no, susceptibles de ser utilitzades en la

cobertura de pérdues. r

6.2. CAPITAL SOCIAL I FONS DE DOTACIO

6.2.1. Bañes

El capital social mínim será de 18 mílions d'Euros, conforrríe el que
disposa rartícle 2.b) del Reial Decret 1245/1995, de 14 de julio!, sobre
Creado de Bañes, Activitat Transfronterera i Altres Qüestions, Relatives
al Régim Jurídic de les entitats de Crédit. •

6.2.2. Caixes d'Estalvi

El fons de dotació mínirn vinculat de manera permanent al capital
fundacional, sera de 18 rhilions d'Euros, conforme el que disposa
Tarticje 4 del Decret 1838/1975, de 3 de julio!, de Creació de Caixes
d'Estalvi, redactat segons el Reial Decret 1245/1995, de 14 de juliol.
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6.2.3. Cooperatives de Crédit
' i

6.2.3.1. Capital social mínim

Segons el que disposa l'article 2.1) del Reial.Decret 84/1993, de 22 de
gener, de Cooperatives de Crédit, el capital social mínim d'aqúestes
entitats, depe'ndrá de l'ámbit territorial d'actuació i del total
d'habitants deis municipis compresos en el dit ámbit, conforme es
detalla: , .

a) Cooperatives de crédit d'ámbit local que hagin d'operar en municipis
de menys de 100.000 habitants de dret: 1.051.771 Euros.

b) Cooperatives de crédit d'ámbit local no incloses en l'apartat anterior
o d'ámbit supralocal sense excedir d'una Comunitat Autónoma:
3;606.073 Euros.

c) Cooperatives de crédit amb séu o ámbit d'actuació que correspongui
a municipis de Barcelona o Madrid o d'ámbit supra-autonómic,
estatal o superior: 4.808.097 Euros.

L'article 6.2) de la Llei. 13/1989, de 26 de maig, estableix que les
cooperatives de crédit no podran actuar fora de l'ámbit territorial
delimitat en els seus estatuts, en aquells municipis que tingúin un
major nombre d'habitants que el del seu domicili social. Per poder fer-
ho, hauran d'haver modificat abans i ampliar el seu capital social per
ajustar-lo al niyell que correspongui.

6.2-3.2. Les aportación? soda Is

Per altra banda, l'article 7.1) de la Llei 13/1989, fixa que, tots els socis
d'una cooperativa de crédit hauran de teñir, almenys, un títol
npminatiu d'aportació, mentre que l'article 7.3) limita l'import total de
les aportacions de cada soci al 2,5% del capital social quan es tracti
d'una persona física i al 20% quan es tracti d'una persona jurídica, fins
un máxim no superior al 50% del capital social> per al cas d'aquelles
persones jurídiques que no tinguin la condició de Societat Cooperativa.
Per últim, esmentar que l'article 7.2) estableix que la condició de soci
no es perdrá quan, com a conseqüéncia d'un pía de sanejament
aprovat peí Fons de Garantía de Dipósits o per aplicáció de la
compensació de pérdues produídes en les seves operacions, el valor
nominal de les aportacions siguí anul-lat o reduít per sota del límít
establert estatutáriament, amb carácter general, sense. que el soci
reposi la part perjudicada.

6.2.4. Establiments Financers de Crédit

Tal i com estableíx l'article 5.1.b) del Reial Decret 692/1996, de 26
d'abril, de Régím Jurídic deis Establiments Financers de Crédit, el
capital social mínim d'aquest tipus d'entitats, haurá de ser de 5,11
miliohs d'Euros, desemborsat íntegrament en efectiu i representat per
accions nominatíves.
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7. COEFICIENTS I NORMES DE CONTROL I
SOLVENCIA DEL SISTEMA FINANCER

7.1 . COEFICIENT DE SOLVENCIA
z • •

• ' \

7.1.1. Concepte i marc regulador

La finalitat específica d'aquest coeficient, és, garantir un riivell
determinat míhim de solvencia de les ehtitats a les que s'aplica, entesa
aquesta com la relació de suficiencia que ha d'existir en tot mbmént-
entre els recursos propis de les entitats en relació a les inversións.
realitzades i els riscos assumits per aquelles.

El Coeficient de Solvencia va ser objecte d'una profunda reforma els
anys 1985 i 1992 amb. l'objectiu d'adaptar-lo a les disposicions
comunitáries en aquest ámbit. ,

Fruit d'aquesta segona reforma no son la Llei 13/1985, de 25 demaig,
de coeficients d'Inversió, Recursos Propis i Obligacions d'Informació
deis Intermediaris Financers, la Llei 13/1992, d ' l de juny, de Recursos.
Propis i Supérvisió en Base Consolidada de les Entitats Financerés, que
modifica l'anterior, i el Reial Decret 1343/1992, de 6 de novembre,
que la desenvolupa. . '

7.1.2. Nivell i exigencia del Coeficient de Solvencia
* • •

L'article 1.1) de la Llei 13/1985, redactat conforme la reforma de
1992, estableix que: "E/s grups consolidables d'entitats de crédit,aíxí
com les entitats de créd/'t no integrades en un grup consolidable
d'entitats de. crédit, hauran de mantenir en tot móment un volum
suficfent de recursos propis en relació. a les inversións realitzades i els
ríscs assumits". .

Per altra banda, l'article 25 del Reial Decret 1343/1992, de 6 de
novembre, que desenvolupa. la Llei 13/1992, d ' l de juny, entre els
grups consolidables d'entitats de crédit i les entitats de crédit no
integrades en cap d'aquests grups, hauran de mantenir, en tot
moment, un coeficient de solvencia no inferior al 8%.

7.1.3. Ámbit d'aplicació

A efectes del Coeficient de Solvencia, Tarticle 3.1) del Reial Decret
1343/1992, considera com entitats financerés objigades al seu
compliment, les següents:

a) Les entitats de crédit (Bañes, Caixes d'Estalvis, Cooperatives de
Crédit i Establiments Financers de Credit).

b) Les Societats i Agencies de Valors
c) Les Entitats Asseguradorés ,
d) Les Societats d'Iiiversió Mobiliária
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e) Les Societats Gestores d'Inversions CoMectives i les Societats
Gestores de Fons de Pensions.

f) Les Societats Gestores de Cárteres.
g) Les Societats de Capital Risc i les Gestores de Fons de Capital

Risc.
h) Totes aquelles altres entitats qué exerceixin les activitats

típiques de les anteriors.

7.1.4. Grups d'entitats financeres consolidables

L'article 16 del Reial Decret 1343/1992, entén per grups consolidables
d'entitats de crédit aquells en que concorrín qualsevol d'aquestes
circumstáncies:

a) Que una erititat de crédit controli una o varíes entitats financeres.
b) Que l'entitat dominant sigui una entitat l'ac'tivitat de la qual

consisteixi en teñir participacions en entitats de crédit.
c) Qué una persona física, un grup de persones que actúen

sistemáticament en concert, o una entitat no consolidable, controli
varíes entitats, totes elles de crédit.

7.1.5. Deduccions practicadas sobre els recursos propis a
l'efecte del cálcul del coeficient de solvencia

Com ja hem vist ariteriorment, els recursos propis d'una entitat de
crédit están formats, d'acord amb el que estableix l'article 7 de la Llei
13/1985, de 25 de maig, pels següents:

Recursos Propis Básics

• El capital social.
• . El fons fundacional.
• Les quotes participatiyes de les Caixes d'Estalvis.
• Les reserves.
• Els fons i provisions genérics.

Recursos Propis Secundaris •

• Els fons de l'Obrá Benéfic-Social de les Caixes d'Estalvis i els
d'educació i promoció de les Cooperatíves de Crédíts.

• Les participacions preferents.
• Els financaments subordináis.
• Altres partides exigiblés o no, susceptibles de ser utilitzades en la

cobertura de pérdues.

L'article 21 fixa que, d'aquests Recursos Propis se'n practicaran, ais
efectes del cálcul del numerador del coeficient de solvencia, les
deduccions següents:

a) Els resultats negatius de l'exercici i d'exercicis anteriors així com
els actius jmmaterials integráis en el seu patrimohi.
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b) Les accions, aportacions o altres valors computábles com a
recursos, propis de íes entitats o el grup que es trobin en poder
d'aquella o de qualsevol ehtitat del grup consolidable així com
també les pósseídes per entitats no consolidables del mateix grup
ecohómic, fins el límit que assoleixin, directament o indirectament,
les participacions, suports dineraris o avals crediticis atorgats a les
entitats teñidores per l'entitat de crédit o per quálsevól de les
entitats del grup consolidable.

c) Els finangaments a tercers l'objecte deis quals siguí l'adquisició
d'accions, aportacions o altres valors computábles com a recursos
propis de l'entitat de crédit que els hagi atorgat o d'altres entitats
del seu grup consolidable.

d) Les participacions en entitats fináceres distintes de les entitats
asseguradores no integrades en el grup consolidable, quan la
partícipació de l'entitat de crédit o del grup consolidable, sigui
superior al 10% del capital de la participada.

e) Els finangaments subordináis o altres valors computábles com a
recursos propis emesos per les entitats párticipades i adguirrts per
l'entitat o el grup que tingui les participacions.

f) Els déficits existeñts en les provisions a fóns específics de dotació
obligatoria.

7.1.6. Els Actius de Risc i la seva ponderació

L'article 26 estableix, un sistema de ponderació en el coeficient de
solvencia deis' elements de risc (denominador) referénts a les
operacions i situacions que tot seguit es detallen:

7.1.6.1, Actius amb ponderació nul-la

a) Enfront l'Administració dé TEstat, el Banc d'Espanya, les
Institucions de les Comunitats Europees i deis seus Estats
membres, deis paísos 'membres de pie dret de I'OCDE, i d'aquells
que hagin concertat acords especiáis de préstec amb el Fons
Monetari Internacional en el marc deis Acords Generáis d'Empréstit,
sempre que el país no hagi renégocíat el seu deute públic exterior
en els cinc últims anys, les emissions de deute públic de les
Comunitats Autonomes quan estiguin autoritzades per l'Estat.

b) Els riscs enfront de les Administrácions Centráis i Bañes Centráis
deis paísos no contempláis én aquest parágraf, tindran una
ponderació nul-la, sempre que estiguin hominats i finangats en la
moneda nacional del prestatari i compleixin les condicions relatives
al nivell de risc sobirá que es determinin.

7.1.6.2. Actius amb ponderació > 209/6

a) Enfront de les Comunitats Autonomes, amb excepció deis supósits
compresos en el parágraf precedent, enfront les, Corporacíons
Locáis espanyoles i enfront les administrácions regionals o locáis de
la resta de paísos de les Comunitats Europees, deis paísos membres
de pie dret de I'OCDE i d'aquells que hagin concertat acords
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especiáis de préstec amb el Fóns Monetari Internacional en el marc
deis Acords Generáis d'Empréstit.

b) Enfront de les entitats de crédit i les societats i agencies de valors í
estará en funció de les característiques de l'operació, terrhini i país
de seu social de l'entitat.

7.1.6.3. Actius amb ponderado <> 5 0 %

a) Els préstecs íntegrament garantits amb hipoteques sobre
habitatges.

b) Igual ponderació podrá assignar-se transitóríament a les operacions
d'arrendament fínancer immobiliari referides a oficines o locáis
comerciáis polivalents.

7.1.6.4. Actius amb ponderado del 100%

Els capitals de risc de tota classe, qualsévol que siguí el seu emissor.

7.1.6.5. Actius amb ponderació del 100% o menor, si s'escau

a) Els riscs no compresos en els parágrafs precedents rebran una
ponderació, no inferior al 100%.

b) Quan aquests riscs disposin de garanties, reals o de penyora, que
els redueixin significativament, podran subjectar-se a una
ponderació menor. . .

7.1.6.6. Actius amb doble ponderació

Els compromisos i altres cómptes d'ordre serán objecte d'una doble
ponderació.

En primer lloc, cada partida es multiplicará per un coeficient reductor,
que determinará el Banc d'Espanya, compres entre el 0 i el 100 per
100, d'acord amb grau de risc que presentin.

En segon lloc, a l'ímport obtíngut li serán d'aplicació les ponderacions
atribuídes a les contraparts corresponerits, segons el previst en els
apartáis anteriors.

Tan'mateix, en els acords de venda amb compromís de recompra i en
els compromisos de compra a termini, registráis en comptes d'ordre/
la ponderació aplicable será la corresponent a l'actiu que es tractí i no
aja contrapart de la transacció.

7.1.6.7. Ponderació en fundó de lá naturalesa del garant

Els riscs que comptin. amb garanties personáis explícites es ponderaran
tenint en compte la naturalesa del garant.
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7.2. EL COEFICIENT LEGAL DE CAIXA

7.2.1. Concepta

Els bañes no poden prestar tots els díners que reben deis estalviadors
sino que están ,oblígats a mantenir un percentatge deis seus dipósits
én efectiu per fer front a les demandes d'efectiu i no puguin utilitzar-
los íntegrament per actius financers. Aixó ha d'assegurar que un banc
tinguj prou liquidesa per al negoci diari.

Sense entrar en una análisi histórica sobre la situado del coeficient
legal de caixa com instrument de la política monetaria espanyola
vigent des del 1962, cal esmentar que des de l' l de gener de 1999 i
com a resultat de la incorporació d'Espanya a ía Unió Monetaria
Europea, és el Banc Central Europeu él que fixa el percentatge de
coeficient de caixa per a les entitats financeres qué operen en la Zona
Euro.

La situació actualment vigent del coeficient legal cié caixa, está
determinada peí Reglament 2531/1998, del Corísell de la Unió europea
i peí Reglament 2818/98 del Banc Central Europeu.

7.2.2. Ámbit d'aplicació

S'hi inclouen totes les entitats de crédit: nacionals així com les
sucursals de les entitats de crédit estrahgeres sense seu en un Estat
merribre de la Unió Económica i Monetaria Europea.

7.2.3. Base de cálcul del coeficient legal de caixa

Está formada pels dipósits• captats de. clients, els valors de deute i
instruments del mercat monetari emesos; mentre que les reserves per
a la cobertura , deis mínims exigits es constituirán en un o varis
comptes de reserves en el Banc d'Espanya i estaran denomináis en
euros. • ' "

7.2.4. Nivell del coeficient legal de caixa

El Reglament del Consell de la UE establéix que no podrá excedir del
10% deis passius computables i pot ser zero, atorgant al Banc Central
Europeu la potestat per a que, dins aquests límits, fixi el percentatge
exacte així com la ppssibilitat d'espécificar coefícients de reserva
mínimes.
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7,2.5. Tipología de passius a afectes del cálcul del
coeficient

En base a aqüestes competéncies, él Banc Central Eurppeu distingeix 3
tipus de passius a efectes de la seva considerado en aquest coeficient:

7.2.5.1. Passius 'melosos en la base de reserves ais que s'aplica
un coeficient del 0%

a) Dipósits a termini amb venciment superior ais 2 anys.
b) Operaciorís dobles o amb pacte de recompra.
c) Valors de deute emesos amb un venciment superior ais 2 anys.

7.2.5.2. Passius melosos en la base de reserves ais que s'aplica
un coeficient del 2%

La resta deis passius (dipósits a la vista, dipósits a termini amb un
venciment fins a 2 anys, dipósits disponibles amb un preavís de 2
anys, valors emesos amb venciment fins a 2 anys i els actius del
mercat monetari).

7.2.5.3. Passius éxclosos de la base de reserves

Els passius enfront altres entitats subjectes a coeficiente de reserves
mínimes i els passius enfront el Banc Central Europeu i els Bañes
Centráis nacionals. .

7.2.6. Període de cómput del coeficient legal de caixa

El períodé de manteniment del coeficient será mensual, comengant el
dia 24 de cada mes i acabant el dia 23 del mes següent, i es remunera
al tipus mitjá (ponderat segons el nombre de dies naturals) de les
operacions principáis de finangament del SEBC, pero només a la
reserva que obligatóriament s'hagi de mantenir i no aís excessos sobre
aquesta quantitat.

7.2.7. Incompliment de les obligacions de reserves
mínimes

En cas d'incompliment total o parcial, de les obligacíons de reserves
mínimes imposades, el Banc Central Europeu, podrá imposar una de
les sancions següents:

a) Pagament de fins un 5% sobre el tipus marginal de crédit del SEBC,
o el doble del tipus marginal de crédit del SEBC, aplicables en
ambdós casos al déficit de cobertura de les reserves mínimes per
l'entitat.

b) Obligació á l'entitat de constituir dipósits no remuneráis en el BCE o
en els Bañes Centráis nacionals deis Estats membres de fins 3 cops
mes de la quantitat del déficit dé cobertura de les reserves, amb
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una durada que no pot éxcedir del període durant el qual l'entitat
ha incomplet aq'ueste normativa.

7.3. NORMES ADDICIONALS DE SOLVENCIA

7.3.1. Límits ais grans riscs

L'article 30 estableix que es considerará un gran risc el contret enfront
una mateixa persona o grup económic, quan el seu valor superi el 10%
deis recursos propis del grup consolidable de les entitats de crédit o de
l'entitat de crédit no pertanyent a un d'aquests grups que concedeixin
el finangament o assumeixin el risc.

El valor de tots els riscs que un grup consolidable o d'una entitat de
crédit pertanyent a un d'aquests grups contregui amb una sola persona
o grup económic, no podrá éxcedir del 25% deis recursos propis del
grup consolidable o de l'entitat que concedeixi el" firiahgament o
assumeixi el risc.

El conjunt deis grans riscs definits en I'apartat a), no podrá superar el
800% deis recursos propis del grup consolidable o de l'entitat que
concedeixi el fínanga/nent o assumeixi el risc. .

Especial interés té peí que fa a les operáciohs de risc per al
finangament de projectes de persones excloses financeres per part de
la banca ética de Catalunya, el que disposa l'article 30.4) que estableix
que "El Banc d'Espanya (...) podrá establir que determinants conjunts
de clients siguin consideráis com una unitat ais efectes de l'aplicació
deis límits anteriorment ésmentats, encara que no pertanyin al mateix
grup económic".

7.3.2. Límits a les ímmobilitzacions materials

Una entitat de crédit o un grup consolidable, no podrá mantenir unes
Ímmobilitzacions materials netes superiors al 70% deis seus recursos
propis.

No es computaran dins áquest.límit la materialització deis fons de
l'obra benéfico-social de les Caixes d'Estalvis i d'educació i promóció
de les cooperatives i les Ímmobilitzacions adquirides com a pagameht
de deutes, amb un límit de 3 anys des de 1'adquisició.

7.3.3. Risc de canvi

L'article 28'del Reial Decret 1343/1992, estableix que les entitats de
crédit i els seus grups consolidables, haüran de cobrir en tot moment
el risc de canvi amb recursos propis suficients, que serán addicionals
ais requerits per a les altres obligacions.
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Aquesta suficiencia será fixada peí Ministeri d'Economia i Hisenda a
proposta del Banc d'Espanya i no será inferior al 8% de la posició
global neta en divises.

El Banc d'Espanya podrá establir un coeficient inferior a l'esmentat 8%
per a les posicions de risc dé signe contrari en divises estretament
lligades entre sí, i per a les posicions de signe contrari en divises
subjectes a acords intergubérnamentals jurídicament vinculants.

El Banc d'Espanya ha establert, a tal efecte, uri sistema que permet fer
un seguiment periódic deis parámetres i cpndicions déls mercats de
divises i modificar, sempre que les circumstáncies ho facin
aconsellable, els lírnits fixats per cada entitat en fundó de la seva
situació i cápacitat particular.

La gestió d'aquest procediment, que está recollit en les seves
Instruccions 17a a 19a de la Circular del Banc d'Espanya CBE 5/1993,
de 26 de ríiarg, obliga les entitats de crédit qué vulguin operar amb
divises, á disposar d'una infrastructura técnica interna adequada per a
fer el seguiment í el control del risc de canvi, que no podrá superar el
5% deis recursos propis de l'entitat dé crédit.

Tanmateix, la CBE 5/1998, de 29 de rñaig, assenyala en aquest punt
que les entitats que no vulguin aplicar aquesta limitado, hauran de
comptar amb l'áutoritzacíó previa del Banc d'Espanya, el qual decidirá
al respecte prenent en considerado ('experiencia de l'entitat en la
gestió d'operacions en moneda estrangera i la suficiencia deis seus
sistemes de control i avaluació del risc de canvi.

7.3.4. Riscs lligats á la cartera de valors de negociacíó

L'article 27 del Reial Decret 1343/1992 autoritza el Banc d'Espanya a
fixar les condicions que han de complir els . actíus, passius i
compromisos a incloure en la cartera de valprs de negociado, així com
les partides que integraran la posició neta de cada classe o valor o
¡nstrument derivat i les regles que en cada cas siguiñ d'aplicació.

La Circular Circular del Banc d'Espanya CBE 5/1993, de 26 de marg, en
les seves Normes 20a a 24a i l'Ordre Ministerial de 30 de desembre de
1992, han desenvolupat el precepte recollit en l'esmentat article 27 i
estableixen com actius integrants de la cartera de valors de negociado
els següents:

a) Valors negociables de renda fixa o variable que les entitats
mantinguin en cartera per obtenir un benefici a curt termini coni a
resultat de les variacions deis tipus d'interés d'aquests valors.

b) Els saldos passius per operacions de cessió temporal d'actius en la
cartera de negociació. • - .

c) Els saldos passius de creditors ¡nstitucionals de valors que tinguih
també la finalitat d'obtenir un benefici a curt termini com a resultat
de les variacions deis tipus d'interés.
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d) Les operacions de fu tur sobre valors i tipus d'interés negociades en
mercats que serveixin de cobertura d'altres elernents de la cartera
de negociado, i els asseguraments d'emissions de valors que
puguin formar part d'aquesta cartera.

S'estableix com a norma general, uns recursos propis mínims del 8%
de.la poslció global neta (diferencia entre la suma de les posicions
netes Margues i les curtes per a cada actiu) i per a la cobertura de risc
específic, el 4% de la posjció global en accions i participacions,
deduíble fins un 2% peí Ministeri d'Economia i Hisenda en atenció a la
qualitat crediticia, la solvencia.deis emissors, la liquidesa deis valors o
a la diversificado de cartera de valors.

7.3.5. Régim de distribucíó de beneficis

L'árticle 35 del Reial Decret 1343/1992, es reféreix ais possibles casos
d'incompliment de la normativa establerta en materia d'obligacíons de
solvencia, assenyalant que:

a) Si rincomplim'ent es reféreix al coefícient de solvencia, les entitats
afectades destinaran a reserves els percentatges deis seus
beneficis nets que com a mínim fixi el Govern, per incrementar els
seus recursos propis.
Les Caixes d'Estaivis destinaran en tot cas com a mínlm el 50%
deis.beneficis a reserves o a fons de provisió genérics, tot i que el
Banc d'Espanya podrá, disminuir aquest percentatge quan els
recursos propis arribin a superar en 1/3 els mínims exigits, i el
Ministre d'Ecónomia, a propostá del Banc d'Espanya, podrá
autoritzar excepcionalment percentatges inferiors, quan la ínversió
o manteniment de Cobra benéfico-social ja autoritzada no pogués
ser atesa amb els beneficis restants, sénse que en aquest cas, la
Caixes d'Estaivis puguí incloure en els seus pressupostos noves
obres. . .

b) Si s'íncorhpléixen els límits máxims de les inversions en certs
actius, les entitats afectades s'abstindran d'íncrementar aqüestes
inversions i prendran les mesures necessáries per al compliment.de
les normes infringides. . •

c) En cas d'incompliment de qualsevol deis casos previstos en els
apartats a) i b) anteriors, les entitats afectades haurén de demanar
autorització previa a les Comunitats Autónomes o al Banc
d'Espanya per a Cobertura de noves oficines.

7.3.6. Provisions per risc d'insolvéncia

La CBE 4/1991, de 14 de juny, classifica els actius de les entitats de
crédit en dubtosos (per rnorositat i per altres motius) i de molt dubtós
cobrament, establint provisions diferents per a cadascun deis grups,
conforme el que tot seguit s'especifica:
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7.3.6.1. Actius dubtosos per morositat

S'hi computaran en aquest grups aquells que, sense novació o
prórroga, hagin passat mes de 3 mesos des del seu venciment.

Amb carácter general es provisionaran conforme els següents imports:

Amb carácter general
Temps des del

. seu venciment
entre 3 i 6 mesos

entre 6 i 12 mesos
entre 12 mesos i 18 mesos

entre 18 mesos i 21
mes de 21 mesos

Percentatge
a provisionar

10
' 25, J

50
75
100

Pels présteos Hipotecarís
Temps des del
seu venciment
entre 3 i 4 anys
entre 4 i 5 anys
entre 5 i. 6 anys

mes de 6 anys

Percentatge
a provisionar

25
50
75

100

7.3.6.2. Actius dubtosos per raons diferents a la morositat

Comprendrá els saldos venguts o no sobre els que existeixen dubtes
raonables sobre el seu reembossament total perqué el seu titular té
pérdues continúes, retards en els pagaments, patrimoni negátiu,
saldos reclamats judicialment o titular en suspensió de. pagaments,
entre d'altres.

En aquest cas, es provisionará un import igual a les quanties
estimades no recuperables, amb la máxima prudencia valorativa, que
no será menor al 25% en certs casos (patrimoni hegatiu, pérdues
continuades, suspensió de pagaments...) o del 10% quan es
presumeixi que la quantitat no recuperable será inferior al 25% del
deute.

7.3.6.3. Actius de molt dubtós cobrament

Es provisionará per la totalitat de l'import, donant-se de baixa en el
balang i passant-se a comptes suspensius i aplicant-los les provisions
que hagin estat constituídes.
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7.3.7. Provisió per a la cobertura estadística d'ínsolvéncies

La CBE 9/1999, de 17 de desembre, que modifica la CBE 4/1991, de
14 de juny, estableix en la seva Instrucció 1 1 a / estableix que les
provisions per insolvéncies es complementaran amb un fons de
cobertura estadística que es constituirá carregant trimestralment al el
compte de pérdués i guanys de cada éntitat, una estimado de les
insolvéncies globals latents en les diferents cárteres de riscs
homogenis.

La creació d'aquest fons pretén establir un métode estable al llarg del
temps de la dotació de provisions davant el risc deis actius de les
cárteres de les entitats de crédit, dones aquest risc disminueix en
períodes d'expansió económica i tendeix a augmentar durant els
períodes de recéssió, obligant les entitats a fer majors dotacions en
aquests períodes, la qual cosa augmenta la caiguda en els comptes de
resultats de les entitats.

Així, s'estableix la següent classifícació deis actius de les entitats 'de
crédit en furició del seu risc així com el coeficient a aplicar-los per a la
dotació del fons per a la cobertura estadística d'insolvéncies abans
esmentat, conforme es detalla en el quadre següent:

Tipus de Risc
Sense Risc
Operacions amb les Administracions publiques déls Estats de la
unió Europea, les Administracions Centráis deis paísos de
I'OCDE o avalats per aquesta, els que figurín a nom de Fons de
Garantía de Dipósits, els garantits amb dipósits bancáris.
Risc Baix
actius que serveixen de garantía en les operacions rnohetáries
del Sistema Europeu de Bañes Centráis, les operacions él titular
de les quals siguí una empresa qualificada almehys amb una A
per alguna agencia, de qualificáció, i els valors emesós en
moneda local per Administracions Centráis diferents a les
recollides en l'apartat anterior
Risc Mitiá - Baix
Operacions d'arrendament financér i els riscs que tinguin
garantía real no inclosos en altres apartats, sempre que el
valor estimat deis béns cedits cobreixi plenament el risc v\u
Risc Mitiá
Riscs amb residents a Espanya o en paísos amb riscs similars,
no incorporats en altres classes •
Risc Mitiá - Alt
Préstecs i crédits a persones físiques per a radquisició de béns
de consum durador i d'altres béns i servéis corrents, no afectes
a una fínalitat empresarial, i els" riscs amb obligats fináis
residents en paísos no inclosos en el grup anterior
Risc Aft
Saldos per targetes de crédit, des'coberts en comptes corrents.i
excedíts en comptes de crédit, qualsevol que siguí el seu
titular, llevat que s'incloguin en les dues primeres categories, i
els actius dubtosps sense cobertura obligatoria no inclosos en
la primera categoría.

Cobertura a Aplicar

0%

0,1%

0,4%

0,6%

1,0%

1,5%
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7.3.8. Provisions per risc - país

Així m.áteix, la CBE 9/1999, de 17 de desembre, en la seva Instrucció
11a s'estableixen uns mecanismes sobre provisiohs per risc - país,
entenent com a tal, el que concorre en els deutes d'un país,
globalment consideráis, per circumstáncies inherents a la sobirania
deis Estats o, en general, diferents del risc comercial habitual.

Compren el risc sobirá, el deis creditors deis Estats o de les entitats
garantides per aquells, així com el deis creditors éstrangers deis
residents d'un país que experimenta una incapacitat general per fer
front ais seus deutes, per no poder disposar de divises perqué no
puguin qbtenir-les en e! baric central del país respectiu.

Així s'establéix la següent classificacio de risc - país i de les provisions
mínimes que han d'aplicar-se:

Classificacio de Pa'ísos
Molt dubtosos
teñen greus díficultats per fer front ais
servéis deis deutes, amb escássa possibilitat
de recobrament

Dubtosos
per imposar renegociacions unilaterals deis,
seus deutes, participin o ho hagin fet
recentment en guerra amb greu repercussió
per a la seva economía, paísos en viés de
desenvolupáment... " .

En dificultáis transitóries '
no paguen fo només en part) els ¡nteressos
ais. 3 mesos de venciment o les
amortitzacions ais 6 mesos...

Fallits
Han refusat els seus deutes ó no han ates al
pagament d'interessos ni amortitzacions
durant 4 anys

Provisions Mínimes
Del 50% deis riscs (75 ¡ 90% des de
l'inici del. 2n i el 3r any de
permanencia continuada en aquesta
categoría.

Del 20% (35% des de l'inici del 2n
any).

15%

els actius financers es consideren no
recuperables i es donaran de baixa en
l'actiu del balanc passant a compte
suspensius.
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7.4. EL FONS DE GARANTÍA DE PIPOSITS

7.4.1. Concepte

El Fons de Garantía de Dipósits (FGD) es va crear l'any 1977 per fer
front a les crisi financeres del sector bancari amb l'óbjectiu de garantir
els dipósits en establiments bancaris i realitzar totes aquelles
actuacions que es considerin necessáries per reforgar la solvencia i el
funcionameht deis bañes en defensa deis dipositants i del propi fons.

Existeixen tres tipus de Fons.de Garantía corresponents ais tres tipus
d'entitats de crédit (entitats bancáries, caixes d'estalvis i cooperatives
de crédit) que están obligades á adscriure-s'hí de rnanera preceptiva.

7.4.2. El concepte de dipósit garantit

Els dipósits garantits peí FGD, venen definits en l'article 4.1) del Retal
Decret 2606/1996, de 20 de desembre,, quan éstableix que "...
finaran la considerado de fons garantits els saldos creditors
mantinguts en compte, melosos els fons procedents de situacions
transitóríes de tresoreria per operacions de tráfic i els certificats de
dipósit nominatius que réntitat tindra robligació de restituir (...)
qualsevol que siguí la moheda en que estiguin constituJts i sempre que
estiguin constituJts a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió
Europea". ,

Per altra banda, l'article 4.2) determina que no es consideraran
dipósits garantits i per tant no tinguts en compte per al comput de les
aportacions:

a) Els dipósits realitzats per altres entitats de crédit en nom i per
compte propis així com els realitzats pels subjectes i entitats
financeres següents:

• Societats i agencies de valors.
• Societats d'inversió mobiliária.
• Entitats asseguradores. . .
• Societats gestores d'institucions d'inversió col-lectiva, així com

gestores de fons de pensions, de fons de titulació i capital risc i
els dipósits de les entitats que gestionen.

• Societats gestores de cartera.
•' Societats de capital risc.
• Entitats quina activitat principal siguí la tinenca d'accions o

participacíons.
. • Qualsevol entitat financera sotmesa a supervisió prudencial.
b) Els valors representatius de deute públie emesos per ['entitat de
crédit, melosos pagarés i efectes negociables.
c) Els certificats de dipósit al portador,, les cessions temporals d'actius
i els financaments amb cláusula de subordinado.
d) Els dipósits constituías per empreses que pertanyin al mateix grup
económic que Tentitat de crédit. .
e) Els dipósits constítuíts per les Administracions publiques.
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f) Els dipósits constituíts per aquells que tinguin carrees
d'administració o direcció a l'entitat que origini l'actuació del Fons.

7.43. Les aportacions ais Fons de Garantía de Dipósits

Els Fons de Garantía de Dipósit, es hodreixen de les aportacions que
les entitats financeres(que hi pertanyen fan amb carácter obligatori.

En aquest sentit, l'article 1.3) del Reial Decret Llei 4/1980, de 28 de
marg, éstablia que wel. patrimoni del Fons es nodrirá per aportaejons
anuals deis bañes integrat en elmateix, equivalents, com a máxim, al
2 per mil deis seus dipósits i per una aportació anual del Banc
d'Espanya, igual al conjunt de les aportacions deis Bañes".

Per altra banda,Tarticle 3.1) del Reial Decret - Llei 18/1982, de 24 de
setembre, fixava també en un 2 per mil deis dípósits-aJs que s'estén la
garantía del Fons, les aportacions anuals de les caixes d'estalvi i les
epoperatives de crédit. .

En aquest sentít, cal assenyalar que j'Ordres Mínisterials de 7 de febrer
de 1996 i de 12 de febrer de 1997, va rebaixar respectivament l'import
de les aportacions previstes inicíalment al Reial Decret Llei 4/1980 des
de ('inicial 2 per mil al ja esmentat 1 per mil tant per bañes com per
caixes í cooperatives de crédít. •

En quant a l'abast de les aportacions de les entitats adscrites ais Fons
de Garantía, l'article 3.3) del Reial Decret 2606/1996, de 20 de
desembre, de Fons de Garantía de Dipósits d'Entitats de Crédit,
estableíx que:

"Quan el patrimoni d'un fons assoleixi una quantia suficient per ai
complimént de les seves finaiitats, el Ministre d'Economia i Hisenda, a
proposta del Banc d'Espanya, podra acordar la disminució de les
aportacions (...). En tot cas/ aqüestes aportacions es suspendían quan
el fons patrimonial no compromés en operacions própies de l'qbjecte
deis fons. igüali o supéri l'l per 100 deis diposits de les entitats
adscrites ...".

L'article 6 de l'esmentat Reial Decret fixa que. aquelles entitats de
crédit que no realitzin degudament les seves aportacions al fons de
garantía de dipósits al que es trobin adherides, podran ser excloses del
excloses del fons un cop que, requerides a l'efecte, no hagin
regularitzat la seva situació en un termini que no podrá ser inferior a
un mes.

7.4.4. Límit garantit deis dipósits peí FGD

L'article 7.1) del Reiaí Decret 2606/1996, de 20 de desembre, fixa el
mateix límit garantit que a tota la Unió Europea, aixó és, fins un
máxim de 20.000 euros, ¡ndependentment del nombre de comptes que
es tingui en l'entitat. Si l'import que es té estalviat és inferior al límit,
es recuperará tót.
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7.4.5. Efectivitat de les compensacions del FGD

L'article 8 del Reiál Decret 2606/1996 estableix que per poder
reclamar la satisfácelo deis imports garantits, és necessari que l'entitat
financera hagi sol-licitat judicialment la suspensió de pagaments, que
un jutge declari la fallida o que el Banc d'Espanya en determini la
insolvencia atesa la situacio financera de l'entitat que es tracti.

L'article 9 fixa que el Fons de Garantía de Dipósits, tindrá 3 mesos per
satisfer les reclamacions degudament coniprovades, calculats des de la
data én que el-Banc d'Espanya hagi pres alguna decisió sobre Tentitat
o des del moment que es pronuncií l'autoritat judicial, tot i que pot
sol-licitar prorrogues que poden allargar el procés fins 9 mesos mes.
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8. TRANSPARENCIA DE LES OPERACIONS I
PROTECCIÓ DELS CLIENTS DE LES ENTITATS DE
CRÉDIT

8 . 1 . EL DEURE DE CONFIDENCIALITAT I EL SECRET
PROFESSIONAL

Un element central en la delimitacio de l'abast deis parámetres de
transparencia i d'eticitat de les operacions que l'entitat mantingui amb
els seus clients és el que estableix la normativa vigent en relació ais
deures de confidencialitat i les obligaciohs de guardar secret
professionál.

Coma criteri de carácter general, l'article 48.2) de la Llei.26/1988, de
29 de juliol, de Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crédit, faculta
el Ministeri d'Economia i Hisenda per a regular tots aquells aspectes
que consideri necessaris namb la finaiitatde protegir els legítims
intéressos de la clientela passiva i activa de les entitats de crédit i
sens perjudici de la liibertat de contractació que, en els seus aspectes
substantius i amb les limitacions que poguessin emanar d'altres
disposicíons legáis, ha de presidir les relacions entre les entitats de
crédit i la seva clientela...".

Assentades ciarament les facultats que en materia de control i garantía
deis drets deis clients enfront les entitats de crédit corresponen a
rAdministració, veiem que aqüestes s'han d'emmarcar en el respecte a
la liibertat de contractació, dret définít amb carácter general en
l'article 38 de la Constitució.

En aquest sentit dones, res no s'oposa a que com a, resultat del lliure
exercici de la liibertat de contractació el lliure acord i els pactes entre
les parts que intervenen en la formalització de qualsevol contráete
mercantil, la banca ética de Catalunya pugui, legalment, introduir en
les clausules deis seus contractes, amplis criteris i mecanismés
d'informació sobre l'abast de la política * d'inversions del banc, els
projectes finangats i els seus beneficiaris a fi i efecte de garantir la
total transparencia i la seva actuacio socialment responsable.
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8.2. PROTECCIÓ DE DRETS DELS CLIENTS DE LES ENTITATS
DE CRÉDIT-

8.2.1. Introdúcelo

L'accés ais productes ¡ servéis financers es basen, en principi, en els
principis de Ilíbertat contractual i autonomía de la voluntat de les
párts.

Aquests principis rectors básics, venen recollits en els articles 1 i 5 de
l'Ordre Ministerial de 12/12/89/ quan es determina qué els típus
d'interés de les operacions actives i passives, així com les comissions
per operacions o servéis prestats, serán els que es pact'in lliuremént
entre l'entitat de crédit i el client.
Tanmateix, atesa la desigualtat evident entre les parts contractants, la
legislado ha establert tot un conjunt de mecanismes de garantía i
infórmació especifiques aplicables a les relacions contractuals entre les
parts que assegurin la protecció deis legítinhs interessos deis clients i
usuaris de les entitats financerés.

L'anteriorment esmentada Ordre Ministerial de 12 de desembre de
1989, sobre tipus d'interés i comissions, normes d'actuació, informado
a clients i publicitat de les entitats de crédit, de conformitat amb el
previst en l'article 48.2 de la .Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre
Disciplina i Intervenció de les Entitats de Crédit, i posteriorment la
Circular del Banc d'Espanya CBÉ 8/1990, de 7 de setembre, sobre
Transparencia d'Operacions i Protecció a la Clientela (parcíalment
modificada per les Circulars CBE 5/1994 de 22 de juliol, CBE 3/1996,
de 27 de febrer, CBE 4/1998, de 3 de gener i.per la CBE 3/1999, de
24 de marg), fa extensiva al conjunt d'entítats de crédit les normes
que havia establert anteriorment per a les entitats de dipósit l'Ordre de
3 de marg de 1987, alhora que introdueix algunes modificacions en la
regulado aplicable en la materia, i liberalitza la major part dé la
publicitat que realitzin les entitats de crédit.

Encara que l'Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 fa esment a
les operacions clássiques de les entitats de crédit, tais com els
préstecs o els dipósits bancaris, el seu ámbit d'aplicacíó és mes
general, tal i com s'especifica en l'Exposició de Motius, estenent-se
també a altres operacions, com per exemple, les cessions d'actiüs
financers o les operacions en divises, entre d'altres.
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8.2.2. Publicitat de les operacions, productes i servéis
financers

L'articlé 10 de l'Orde Ministerial de 12 de désembre de 1989 ¡
posteríorment en la Instrucció 9a de la Circular del Banc d'Espanya
8/1990, s'estableix que:

"D'acórd amb el que prevea l'article 48.2 d) de la Llei 26/1988, de 29
de julio/, sobre disciplina i intervenció de les Entitats de crédit la
publicitat que rea/itzin les Entitats de crédit referida a d'operacions,
servéis q productes financers en que es fací referencia al seu cost o al
rendlment per al públic al que vagi dirigida, estara sotmesa a régim de
previa autorització per part del Banc d'Espanya". .

Per altra banda, en l'article 11.1) de l'esmentada Ordre Ministerial de
12 de désembre de 1989, es determina que ais efectes de l'atorgament
de l'autorització esrrientada, el Banc d'Espanya haürá de comprovar
que 7a publicitat s'ájusta a les normes aplicables sobre calcuí del cost
o rendiment per al públic i recufl amb ciaredat, precisió i respecte de la
competencia les caráeterístiques de l'oferta financera ".

Tanmateix, i amb independencia de l'autorització que pogués
eventualment atorgar-se, l'Ordre Ministerial de 12/12/89 fixa que;

a) El Banc d'Espanya podrá requerir de les Entitats de crédit la
rectificado o el cessament d'aquella pubjicitat que no respecti les
condicions d'autorització en que fou atorgada (Article 11.5).

b) Si es produíssin fets o circumstánciés que suposessin un canvi en
l.'operació (...), hauran de comunicar-se tais alteracions al Banc
d'Espanya que podrá, de manera motivada, revocar l'autoritzacjó
concedida (article 12.1).

c) L'autorització podrá també revocar-se quan arribin a coneixement
del Banc d'Espanya nous elements de judici que alterin
substancialment les bases sobre les que es va concedir aquesta
autorització, sens perjudici, en el seu cas, de les responsabilitats
que el Banc d'Espanya pogués exigir a l'entitat de crédit per
omissió, inexactitud de les dades aportades (article 12.2).
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8.2.3. Informado sobre tipus d'interés i comissions

Venen regulades peí Capítol Primer de l'Ordre Ministerial dé 12/12/89 i
posteriorment la Circular del Banc d'Espanya CBE 8/1990, de 7 de
setembre, en les Instruccions Primera a Quarta.

8.2.3.1. Normes generáis referídes ais iipus d'interés

L'Ordre Ministerial de 3/3/87, va.culminar el procés de libéralització
deis tipus d'interés aplicat per les entitats de credit en les seves

• operacions amb la seva clientela, ampliantrse a partir d'aquest
moment la informado requerida peí Banc d'Espanya sobre els. tipus
aplicats per les entitats de credit.

Recollint el*procés de libéralització practicat,. l'Ordre Ministerial de
12/12/89 i la Instrucció Primera de la CBE 8/1990, en el seu article 1 /
est'abléix que els tipus d'interés de les operacions actives i passives de
les entitats de credit serán els que Iliurement es pactin entre J'entitat i
éls seus clients.

L'árticle 3 de l'Ordre Ministerial de 12/12/89 obliga l'entitat de credit a
anunciar els tipus d'interés (preferencia!, de descobert, d'excedit en
comptes de credit) que apliqui en cada moment ais seus clients pera
la contráctació de les seves operacions, que serán d'obligada aplicado
a totes les qperacions d'aquella naturalesa que no tinguessin fixats
contractualment tipus inferiors.

Així matéix, la Instrucció Ségona de la CBE 8/1990 obliga les entitats
de credit a remetre al Banc d'Espanya, dintre deis quinze. primers dies
de cada mes, informado deis tipus mitjans de les operacions de credit
i dipósit, realitzades a Espariya, amb el sector privat resident,
denominades en euros que hagin estat iniciades o renoyades en el mes
anterior, així com els imports que hagin servit de base- per al seu
cálcul.

8.2.3.2. Normes sobré el Tipus d'interés Efectiu

Els tipus d'interés anteriormenf esmentats s'expressaran, qualsevol
que siguí el seu tipus nominal i forma de liquidado, en termes de cost
efectiu equivalent d'una operado amb interessos postpagables.

Integraran exclusivament la TAE els següents elements:

a) Tipus d'interés nominal de l'operació.
b) Comissions d'estudis, obertura i aitres inherents a l'operació de

credit. En les operacions de dipósit, a la vista o d'estalvi, comissió
de manteniment del compte.

c) Les primes d'assegurances de caució lligades a la mort, invalidesa o
atur del cliént, quan l'entitat la impos| com a obligació per a la
ooncessíó del credit.
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La Instrucció Vuitena de la CBE 8/1990, en el seu apartat 2, estableix
les següents regles per al cálcui i la publicació del tipus d'interés, cost
o rendiment efectiu, que es troben especificades en l'Annex 3 adjunt,
que correspon a I'Annex V de l'esmehtada CBE 8/1990.

Així, l'esmentáda Instrucció Vuitena, estableix que el tipus d'interés,
cost o rendiment efectiu s'hauran d'expressar obligatóriament en els
documents contractuals següents:

a) Obertura de comptes corrents a la vista o comptes d'estalvi.
b) Quan es modifiquin les condicions d'emissió en la renovació de

mitjans electrónics de pagament vinculáis ais dits comptes, tais
corh les targetes de débit o altres.

c) En les següents operacions quan el seu . import siguí inferior a
60.000 € : ' . . . . • ;
- Operacions de dipósit a termini o captació de fons mítjangant

pagarés ba'ricarls o instruments similars.
- Operacions de compravenda, amb pacte de recompra
- d'instruments firiancers negociats en mercats secundaris

organitzats.
- Operacions de préstec o crédit, incloses les instrumentades

mitjangant targeta de crédit.
- En les.operacions d'arrendament financer.
- Operacions de compravenda, amb pacte de recompra

d'instruments financers no negociats en mercats secundaris
organitzats i en qualsevulla altres cessions d'actius no
incorporades a valors negociables, o dé drets o quotes sobre
qualsevol classe d'actiu.

d) Sempre que ho demani el client.

Per altra banda, en la Instrucció Vuitena.6), s'estableix que en les
operacions a tipus d'interés variable, el cost o rendiment efectiu que
s'ha de reflectir en la documentado contractual es calculará sota él
supósit teóric de que el tipus de referencia inicial román constant,
durant tota la vida del préstec, en el darrer nivell conegut en el
moment de celebrado del contráete.

Així mateix, si es pactes un tipus d'interés fix per cert període inicial
es tindra en compte en él cálcui, pero únícarhent durant el dit penode
inicial. Excepcionalment, si el tipus inicial s'apliqués durant un termini
de 10 anys o mes, o durant la meitat o mes de la vida del contráete,
aplicant-se almenys durant 3 anys, en el cálcui del cost o rendiment
efectiu només es tindra en compte aquest tipus inicial.

Així mateix, la Instrucció Vuitena.7) fixa que en els documents de
liquidado de les operacions actives que han de facilitar-se
periódicament ais clients, el cost efectiu es calculará prenent en
compte exclusivament el termini pendent d'amórtització i els conceptes.
de cost que restin per pagar si l'operació segueix el seu curs normal. El
cost efectiu així calculat s'anomenará "cost efectiu romanent".
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En les operacions amb tipus d'interés variable, les rhodificacions que
experimentin els índex de referencia oes reflectiran en el "cost efectiu
romanent" en tant que no.afectin al tipus nominal de I'operació.

O • ¿> JM 3m

actives
Normes referídes al cost efectiu de les operacions

La Instrucció Vuítena.4).de la CBE 8/1990, estableix les regles per al
cálcul del cost efectiu de les operacions actives:

a) En el cálcul del cost efectiu, s'inclouran les comissions i altres
despeses que el client vingui obligat a pagar a l'entitat com a
contraprestació peí crédit rebut o peté servéis inherents al mateix.
No s'inclouran les següents comissions o despeses:
- Les despeses que el client pugui evitar én üs de les facultats que

li concedeíx el contráete, en particular, les despeses per
transferencia deis fons debiírats peí client.

- Les despeses a abonar a tercers, en particular els corretatges,
despeses notaríais i impostos.

- Les despeses per assegurances o garanties. Tanmateix,
s'inclouran les primes d'assegurances que tinguin per objecte
garantir a l'entitat el réembossament del crédit en cas de mort,
invalidesa o desocupació de la persona física qué hagi rebut el
crédit, sempre que l'entitat ímposi la dita asseguranga com a
condició per cóncedir el crédit.

Eñ el cas que l'entitat rebi ajuts, subsidis o subveiicions publiques,
només es tindran en compte per al cálcul del "TAE, els imports
efectivament reintegráis el benefician, de manera que aquelles
subvencions resultin excloses deis seus costos.

b) Les líquidacions corresponentsa qualsevol tipus de morosítat (sigüi
de quotes de principal p d'interessos), es tractaran de manera
independent.

c) En la liquidado deis comptés de crédit, les comissions d'obertura o
altres despeses iniciáis, hauran de dis'tribuir-se durant tota la vida
contractual del crédit i la seva integrado com a component del cost
efectiu anual es fará calculant-los sobre el límit del crédit, encara
que no hagi estat totalment disposat. Sí no s'hagués establert
termini, es distribuirán en les liquidacions d'interessos
corresponents al primer any de vigencia.
No s'inclourá en el cost la comissió que pugui cóbrar-se per
disponibilitat, tot i que aquesta circurristáncia hagi de quedar
expressament assenyalada, indicant l'import total de la dita
comissió., •

d) En el descompté de paper comercial, el cost efectiu es
complementará per cada factura tal i com segueix:
- Només s'integrará en el cost l'import de les comissions que, per

cada efecte, excedeixi deis mínims tarifats per cada entitat.
- Els efectes de meriys de 15 dies, no s'entendran descomptats a

aquesta finalitat, considerant-se tots els seus costos com
inherents al servei ele cobraníent. Serán liquidáis separadament.
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e) En les operacions d'arrendament financer es considerará com
efectiu rebut l'import del principal del crédit mes el valor residual
del bé.

f) En, les operacions de factoring, en les que es prestí el servei
d'administració, el TAE corresponent al finángament no inclourá les
comissions de factoratge.

8.2.3.4. Normes referídes ai cost efectiu de Íes operacions
passives

La Instrucció Vuitena.5) de la CBE 8/1990, estableix les regles per al
calcul del cost efectiu de les operacions actives:

El calcul del tipus de rendiment efectiu es referirá ais imports bruts
liquidáis, sense teñir en compte, en él seu cas, les deduccions per
impostos a carree del perceptor, ni els avantatges fiscals per
desgravacions que puguin. beneficiar-lo. L'entitat podrá afgir, si hó
considera convenient, els tipus nets que puguin resultar peí client
tenint en compte aqüestes circumstaneies fiscals.

Si durant el període de liquidació s'haguessin produít descoberts, es
procedirá a fer la corresponent separacio deis saldos mitjans de signes
contraris pels dies que a cadascun corresponguin, aplicant-se a aquells
les normes sobre crédits en compte corrent.

En la documentado contractual i en les liquidacions reíatives ais
comptes corrents a la vista o comptes d'estalvi, el calcul del seus
rendiment efectiu no inclourá els eventuals carrees que per comissions
o despeses puguin derivar-se del servei de caixa vinculat.a tais
cbntractes. -

En els comptes corrents i d'estalvi amb tipus.d'interés nominal igual o
inferior al 2,5%, les entitats podran prendre com a TAE el propi
nominal, expressant-ho així en els documents contractuals i de
liquidació.

8.2.3.5. Normes referides a íes comissions i despeses

L'article 5.1) de l'Ordre Ministerial de 12/12/89 i la Instrucció
Tercera.1) de la CBE CBE 8/1990, permet les entitats de crédit fixar
lliurement les comissions per operacions o servéis prestats, tot i qué
les obliga a establir i a fer publiques, previ registre en el Banc
d'Espanyá, unes tarifes de comissions i despeses repercutibles amb
indicado deis supósits i, en el seu cas, de la periodicitat en que serán
aplicables, no podent carregár tipus o quantitats superiors ais
especificáis o coriceptes no esmentats en aquelles.

Per altra banda, les entitats de crédit no podran, en.cap cas, carregár.
comissions o despeses per servéis no acceptats o sol-licitats en ferm
peí client, sino que aquelles hauran de respondre a servéis
efectivament prestats o despeses produídes.
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Les tarifes es recolliran en un fulletó, que es redactará de forma clara,
concreta i fácilment comprensible per a la clientela, evitant la inclusió
de concepteó innecessaris o irrellevants.

8.2.3.6. Normes referides ais documents periódics de liquidado

L'article 8 fixa que les entitats de credit facilitaran ais seus clients, en
cada liquidado que practiquin per les seves operacions actives,
passives o. de servéis, un documenten el qual expressin clarament éls
tipus d'interés i comissions aplicats, amb indicado clara del seu
concepte, base i períodé, les despeses imputadés i els impostós
retinguts i tots aquells aritecedents que siguin precisos perqué el client
pugui comprovar la liquidado feta i/o1 calcular el cóst o el producte net
efectiu de l'opéració.

8.2.3.7. Normes referides ais tipus d'interés preferencial

La Instrucció Primera de la CBE 8/1990, establéix que s'entendrá per
tipus d'interés preferencial aquell que apliquin les entitats, en cada
moment, a les operacions realitzades a Espanya, amb els seus clients
de major solvencia inclosos en el sector privat, qualsevol que siguí la
seva modalitat, per operacions a curt terminí (de duració no superior a
1 any) i d'important quantia, (crédits amb un. principal que superi 1
milió d'Euros, o el 5% deis recursos propis de l'entitat).

El tipus d'interés preferencial de les copperatives de crédit es referirá,
exclusivamente les operacions crediticies amb tercers no socis.

8.2.3.8. Normes referides al tipus d'interés de descobert i els
excedits en comptes de crédit

L'article 3.2) de l'Ordre Ministerial de 12-12-1989, sobre Tipus
d'interés, Comissions, Normes d'Actuació, Informado a Clients i

, Publicitat de les Entitats de Crédit, establéix que 'Ves entitats de
dipósit i íes entitats oficiáis de crédit anunciaran uns tipus d'interés
per descoberts en compte corrent i excedits en compte de crédit, que
serán d'obiigada aplicado a totes les operacions d'aquesta natura/esa
que no tinguessin fixats contractualment tipus inferiors".

Per altra banda, la Instrucció Primera de la CBE 8/1990, modificada
per la Circular 3/1996, de 27 de febrer, establéix. que els tipus
d'interés de descobert, no es podrá aplicar un tipus d'interés de
descobert que doni llo'c a un TAE superior a 2,5 cops l'interés legal del
diner.

Així mateix, la Instrucció Sisena.3) de la CBE CBE 8/1990, es fixa.qué
no será preceptiu el lliurament de document contractual en les
operacions de crédit que consísteixin en descoberts en compte corrent.

Cas que els descoberts es perllongui.n durant mes de 3 mesos, l'entitat
comunicará per escrit al client, de manera ihdividualitzada, el tipus
d'interés efectiu anual aplicat i les comissions i despeses carregats, si

65



no ho hagués fet de conformitat amb el que s'estábleix amb carácter
general en la Instrucció Setena dé l'esmentadá Circular peí que
respecta ais documents de liquidado de les operacions.

Així mateix, en la Instrucció Setena.3) es fixa qué els descoberts en
compte corrent o excedíts en compte de crédit, els TAE es calcularan
aplicant el període de liquidació mes curt entre els que habitualment
siguin practicats per l'entítat en els seus descoberts o excedíts.

La Instrucció Vuitena.3) determina que els excedits en compte de
credit, podran expressar-se, alternativament, com a recárrecs sobre el
tipus contractual del crédit, en.qual cas es fará constar la paraula
Vecárrec".

8.2.3.9. Normes referídes a les dates de valorado deis carrees i
abonaments en comptes d'actiu i de passiu

L'article 4 de l'Ordre Ministerial de 12-12-1989, estableix que les
entitats de crédit determinaran les dates de valorado deis carrees i
abonaments deis seus com'ptes actius i passius dins els límits que
pugui establir el Banc d'Espanya.. •

Les entitats dé credit hauran d'establir i publicar, previa comprovació i
registre en el Banc d'Espanya, unes regles sobré dates de valorado en
les que es fixaran, en funció de íes circumstaricies objectives que cada
entitat consideri rellevants, els desfasaments máxíms possibles en els
assentaments a favor de la clientela així com els desfasaments mínims
en els assentáments en contra.

S'adjunta com Annex 1, detall deis límits sobre valoració de carrees i
abonaments en comptes actius i passius, en comptes corrents, de
crédit i llibretes d'estalvi, de conformitat amb él que disposa l'Annex IV
de la CBE 8/1990.
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8.2.4. Normes referid es aisdocuments contractuals

L'article 7 de l'Ordre Ministerial i la Instrucció Sisena de la CBE CBE
8/1990, estableixen que les entitats financeres están obligádes a
lliurar al client un exemplar del document contractual en el moment de
la formalització de la seva operado, requisit que será obligatori, h¡
hagi o no petició del client al respecte, o sempre que no demani el
client, en els següents casos:

a) Obertura d'un compte corrent ala vista o compte d'estalvi.
b) En íes operacions següents, quan el seu import sigui inferior ais

60.101 Euros:
c). Préstécs i crédits
d) Compravenda d'actius financers amb pacte dé retrocessió.
e) Dipósits a termini o captació de fons mitjancant pagarés o

instruments símilárs.
f) Operacions d'arrendament fínañcer. .
g) Cessió d'actius no incorporáis a valors negociables, o de drets o

quotes sobre qualsevol classe d'actiu.
h) El document contractual en el que s'acordi amb el client la

possibilítat de que aquest pugui accedir a sistemes telefónics ó
electrónic que l¡ permetin la contractació o utilització deis servéis
prestats per l'entitat.

El document contractual haurá de recollir de manera clara i explícita,
informado sobre els elements següents:

a) El tipus d'interés que s'utilitzará per a la liquidació d'interessos.
b) La periodicitat amb la que es produirá í'import d'interessos, les

dates, l'import i liquidació de les mateixes.
c) La fórmula o métode utilitzat per al cálcul del tipus efectiu a partir

del tipus nominal. . . • . •
d) Comissiohs i despeses répercutibles, clarament identificades i

especificades:
e) Els drets que corresponen a l'entitat de crédit amb vistes a la

modificado del tipus d'interés o comissions i/o despeses pactades,
amb especificado del procediment al que s'hauran d'ajustar les
modificacions, l'pbligació de comunicado previa al clieríts.

f) Els drets que corresponguin al client.

8.2.5. Normes referides a la publicació deis tipus de canvi

La CBE 8/1990, en la seva Instrucció Primera Bis, estableix que les
entitats que realitzin amb la seva clientela operacions de compravenda
de divises, hauran de sotmetre's a la següent normativa de publicitat:

a) Les entitats de crédit que realitzin amb la seva clientela operacions
de compravenda de divjses de paísos no integrats a la Unió
Económica i Monetaria contra euros, hauran de publicar els tipus
mínims de compra i máxims de venda o, si escau, els tipus úñics
que aplicaran quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros.
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Aquests tipus també serán d'aplicació a les operacions de
compravendá d'aquestes divises derivad es d'ordres de transferencia
de divises a l'estranger, quan els imports no excedeixin de la
quantitat anteriorment assenyalada.

b) Les entitats de crédit que realitzin amb la seva clientela operacions
de compravendá de bitllets estrangers de paísos no integráis a la
Unió Económica, i Monetaria contra euros o pessetes, hauran de
publicar els tipus mínims de compra í máxims de venda o, si escau,
els tipus únics que aplicaran per ais imports que no excedeixin de
3.000 euros.

c) Les entitats de crédit publicaran els tipus de conversió de les
monedes integrades en l'éuro, que será el resultaht de la seva
respectiva equivalencia amb l'euro i que aplicaran, com únics, a la
compravendá de bitllets d'áquestes monedes entre si, i a qualsevoi
altra operado entre aqüestes monedes.

d) lia publicado deis tipus de canvi i de conversió s'acompanyará,
quan escaigui, de la de les comissions i despeses, fins i tot mínims,
que apliquin en les operacions citades en els parágráfs precedents,
explicant el concepte al que responguin quan no es derivi de la
propia denominado adoptada per a la comissió.

8.2.6. Taulell d'Anuncis

La Instrucció Cinquena de la CBE 8/1990, estableix que les eiititats de
crédit disposaran, en totes ¡ cadascuna de les oficines. obertes al públic
i en un lloc facilment visible que atregui l'atenció del públic, d'un táuler
d'anuncis permanent, en el que s'hi recoliirá la informació sobre els
següents elements: .

a) Tipus d'interés, comissions í despeses repercutibles.
b) Notificado sobre l'existéncia i disponibilitat d'uri fullet de tarifés i

normes de valorado, de forma que es convidi a la seva consulta.
c) Referencia al Servei de Reclamaciorís del Banc d'Espanya i, si

. escau, al defensor del Client o órgan equivalent, quan l'entitat en
disposi, indicant el seü nom i ádrega,.i la necessitat d'acudir a ell
amb carácter previ a la formulado de reclamacions davant el Servei
citat. • ' • . • . .

d) Referencia a la normativa que regula la. transparencia de les
- operacions bancáries i la protecció a la clientela.

e) Referencia, si escau, a ¡'existencia de tipus de canvi mínims de
compra i máxims de venda que s'apliquin, respectivamént, a les

. operacions de compravendá de divises i de bitllets i a les comissions
i despeses aplicables.

f) Tipus de conversió entre l'euro i altres divises, acompanyats, si els
ni ha, de les comissions o despeses que, en concepte distint del de
canvi puguin aplicar-se.

g) L'éxisténcia del fullet. informatiu gratuít sobre préstecs hipotecaris,
que es refereix l'Ordre sobre préstecs hipotecaris, quan l'entitat
ofereixi tais operacions.
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h) Referencia a! dret deis clients a sol-licitar les ofertes vinculants
sobre . crédits al. consum, i préstecs hipotecaris, índicant
expressament el carácter gratuít del séu Iliuramerit . .
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8.2.7. Normes especifiques sobre condicions financeres
deis préstecshipotecaris

8.2.7.1. Normativa reguladora

.Llei 2/1981, de 25 demarg, de Regulació del Mercat Hipotecan.
Ordre Ministerial.de 5 de maíg de 1994, de Transparencia de les
Condicions Financeres deis Préstecs Hipotecaris.

.Reial Decret 692/1996, de 26 d'abril, que habilita .els Establiments
Financers de Crédit per operar en el Mercat.Hipotecari.

8.2.7.2. Ámbit d'aplicació

L'article 1 de i'Ordre Ministerial de 5 de maig dé 1<?94, estableix que la
norma és d'aplicació obligatoria, a les erítitats de crédit relacionades
amb la concessió de préstecs amb garantía hipotecaria quan.concorrin
simultániamént les següents circumstánciés: . . .

a) Que es tracti d'un préstec hipotecari i qué la hipoteca recaigui sobre
un habitatge. . .

b) Que el prestatari sigui una persona física. .
c) Que l'import del préstec sol-licitat sigui igual o inferior a 150.253

Euros o el seü equíválent en divises.

8.2.7.3. Entítats Financeres que participen en el Mercat
Hipotecari

L'article 2 de la Llei 2/1981, de 25 de marc, qué incorpora les
modificacíons íntroduídes en els article 2 á 10 del Reial Decret
685/1982, de 17 de rnarg, estableix que podran atorgar préstecs
hipotecaris les següents entitats: •

a) Els Bañes-privats .
b) Caixes d'Estalvis . ' '.
c) CECA ... -
d) Cooperatives de Crédit, i . . . ;

e) Establiments Financers dé Crédit

8.2.7.4. Obligacions d'informació previa al sol• licitant

D'acord amb els preceptes que s'estableixen els articles 3 i 4 de
l'esmentada Ordre Ministerial de 5/5/94, l'entitat de crédit está
obligada a facilitar, a totes aquelles persones que eis hi sol-licitin
préstecs hipotecaris, un fulletó infprmatiu gratuít, el contíngut mínim
del qual inclourá: , . . .

a) Identificado del préstec (denominado, quantía, moneda).
b)Termini (total,, de carencia, periodicitat deis pagaments, taula

oríentativa de quotes periódiques).
c) Sistema d'amortització aplicable.
d) Tipus d'ihterés (modalitat, tipus de referencia, períodés de revisió).
e) Comissions i despeses aplicables, que corrin a carree del prestatari .

• ; - • • : ' • ' • •• ' " ' , . ' - • 7 0



8.2.7.5. Finalitat del préstec hipotecan i limítacions al préstec
garantit amb hipoteca

L'article 4 de la Llei 2/1981, estableix que els présteos hipoteearis es
destinaran a finangár, amb garantía d'hipoteca. immobiliária,. la
construcció, rehabilitado i adquisició de habitatges, obres
d'urbanització i equipament social, construcció d'edificis agraris,
turístics, industriáis i comerciáis i qualsevol altra obra o activitat.

L'article 5 fixa l'obligació que.aquests présteos estaran garantits, en
tot cas, mitjangant hipoteca immobiliária constituida amb rang de
'primera sobre el pie domini de la totalitat de la finca.

Així mateix, l'article 5 fíxa que el préstec garantit amb aquesta
hipoteca, no podrá excedir del 70% del valor de taxació del bé
hipotecat. - . • . . •

Quan;es financi la construcció, rehabilitació ó adquisició de habitatges,
el préstec po'drá assolir el 80% del valor de taxació. Áixí mateix,
s'estableix que, en tot cas, s'aplicará l'esmentat límit máxim del 80%
ais habitatges socials de protecció pública.' r • •

Per la seva banda, l'article 26.2) del Reial Decret 685/1982, de 17 de
marg, que desenyblupa reglamentáriament la Llei 2/1981, determina
que els . présteos hipoteearis que inicialment superin aquests
percentátges, podran servir de cobertura a l'emissió de cédules i bons
hipoteearis quan, com a consegüéncia de l'ámórtització experimentada
peí seu principal o.dé la modificado del valor deis béns en el mercat,
previa taxació, elseu irhport.no superi els dits percentátges en relació
al valor de taxació, inicial o revisat, del bé hipotecat.

8.2.7.6. Concessió d'avals bancaris de garantía hipotecaria

L'article 6 de la Llei 6/1981, estableix que les éntitats financeres,
podran concedir avals per garantir la devolució de présteos aliens quan
el prestatari constituteixi en contragarantia a favor de les éntitats
aválistes, una hipoteca immobiliária.

L'import d'aquests avals no es tindrá en compte en l'entitat avalista,
ais efectes de calcular el límit máxim d'emissió de cédules hipotecarles
o bons hipoteearis, tot i que tindran la considerado de capitals en risc.

É 2.7.7. Restriccions a l'emissió de títols hipoteearis

En relació al tema de l'emissió de títols hipoteearis a que feia esment
l'article 6 de la Llei 6/1981, l'article 16 de la mateixa norma fixa qué
les éntitats financeres podran emetre cédules hipotecarles per ¡niport
superior al 90% deis capitals no amortitzats deis crédits hipoteearis de
la seva cartera, deduits l'import deis afectats a bons i participacions
hipotecáries. .
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Per altra banda, J'artícle 17estableix qué les entitats no podran emetre
boris hipotecaris per import superior al 90% deis capitals no.
amortitzats deis crédits afectats. Així mateix> el venciment mitjá deis
bons hipotecaris emesos, no podrá ser superior al deis crédits afectats.

8.2.7.8. Oferta vinculant i document contractual

L'article 5.1) de l'Ordre Ministerial, estableix que,s un-cop fetes la
taxació de l'immoble i les comprovaciohs registráis oportunes, les
entitats de crédit vindran obligades a fer per escrit una oferta
vinculant de préstec al potencial prestatari o, en cas contrarí, a
nótificaHi la denegado del mateix. . : .

En l'esmentada oferta vinculant/ que anirá signada per representants
de l'entitat i que tíndrá una validesa de no inferior ais 10 dies hábils
des de (a dita del lliúrament, s'hi especificaran les condicions
financeres correspohénts a les clausules financeres de l'operació, de
préstec, que es recuden in extenso en l'Annex Segon dé l'Ordre
Ministerial. : . ; •

Els articies 6 i 7 regulen él procediment i els requisits de Tescriptura
pública de formalització. . del contráete de préstec i de Tacte
d'atorgament davant notari:

8.2.7.9. Transparencia de les condicions financeres deis
préstecs hipotecaris

L'Ordre Ministerial de 5 de maig de 1994, de Transparencia de les
Condicions Financeres deis Préstecs Hipotecaris, desénvolupa en
rámbit deis préstecs hipotecaris, el precepte establert aTarticle 48.2)
de la Lléi 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i Intervenció de les
entitats de Crédit, i complementa les disposicions dictades en virtut de
l'Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989.. :

Condicions relátives ais tipus d'interésaplicables

Entre les normes especifiques que fíxa l/esmentada Ordre Ministerial de
5 de maig de 1994 i en l'Annex Segon de la mateixa, que les
desénvolupa/ hi trobem l'obligació establerta en l'article 6.2) de que
els tipus d'interésde referencia utilitzats per les entitats de crédit
compleixin les següénts condicions: . .

a) Que no depenguin de la propia entitat de crédit ni siguin
susceptibles de ser influenciáis per aquella en virtut d'acords o
practiques conscientment paral-leles ámb altres entitats.

b) Que les dades que serveixih de base a l'índex, siguin agregats de
conformitat amb un procediment matemátic. •

Per altra banda, l'article 6.3) determina que en el cas de préstecs a
tipus d'interés variables, no caldrá la notificació individualizada al
prestatari de les variacions éxperimentades en el tipus d'interés
aplicable quan es donin simultaniament les ségüents circumstancies:
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i . Que s'h'agi pactat la utilització d'un índex o un. tipus de referencia
oficial deis previstos en la Instrucció Sisena bis. 3) de la CBE
8/1990, de 7 de setembre;,aixó es:

a) Tipus mitjá deis présteos hipotecaris a mes de 3 anys, per
adquisició de habitatge lliure, concedits pels o be pels bañes,
o per les caixés d'estalvis o bé pél conjunt d'entitats de
crédit. - .

b) Tipüs actiu de referencia de les caixes d'estalvis.
c). Tipus de rendiment intern erí el mercat sécundari del deute

públie dé termini entre 2 i 6 ánys. ' ' • • ' _ .
d) Tipus interbancari a 1 , any (MIBOR), exclusivament peis

présteos hipotecaris formalitzats ábans de TI de gener del
. 2000. *;..

e) Referencia intérbancária a 1 any.

S'adjunta com Annéx 2 detall sobre la definició i la fórmula de cálcul
deis tipus de referencia anteriorment esméntats, dé conformitat amb el
que disposa l'Annex VIIÍ de la CBE 8/1990.

2. Que el tipus d'interés aplicable al préstec estiguí definit de
conformitat amb els següents criteris: , • .

a) Que s'hagi especificat en les. clausules del contráete de
préstec un tipus d'interés nominal anual aplicable al préstec
fix durant tota la vida del préstec. En aquést cas,
s'assenyalará el seü valor en l'esmeritada cláusula,

. éxpressant-ho en percentatge nominal anual.
b) Que s'hagi especificat en les clausules del contráete de

préstec un tipus d'interés nominal anual aplicable al préstec
fix durant tota la vida del préstec. ,

c), En aqüest cas, s'especificará ciarament l'inici del dit péríode
així com la' data d'inici del meritament d'interessos i la seva
periodicitat i forma de liquidació ordinaria, indicant-se la
fórmula o. métodes. utilitzats per obten ir, a partir del tipus
d'interés de referencia i l'import absolut deis interessos.

• . meritats. • . . . • •

Despeses i servéis accessoris .

L'artiele 4 establéix robligatórietat de que quan Tentitat concerti o faci
la taxació de l'immoble o un altre servei que consideri necessári, i que
la dita despesa siguí per compte del client, haurá d'indicar la identitat
deis professionals o ehtitats que hagín estát seleccionats.

Cas que els servéis fossin prestats dírectament per les entitats de
crédit i financeres i asseguradores relacionades.amb la concessió de
préstec amb garantía hipotecaria, o la reiació de professionals o
entitats seleccionades fos igual o inferior a 3, s'haurá de subministrar
al client a mes á mes, les tarifes deis honoraris que siguin aplicables.
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En el cas que les entitats de crédit i financeres i asseguradores
reiacionades amb la concessió de préstec amb garantía hipotecaria
coricertin o facin directament la taxáció de l'immoble pero les despeses
corrin per compte del-client, hauran de Hiurar-li copia de l'informe de
taxació si l'operació arriba a formalitzar-se, o Toriginal de l'informe, en
el cas contrari.. : . ,

En el fulletó jnformatiu s'indicara clarament les despeses preparatóries
de Toperació, tais com la taxació, la comprovació de la situació
registralde rimmoble o altres que es consideraran a carree del client
encara que el préstec no arribi a formalitzar-se. .
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8.2.8. Normes especifiques sobre condicions financeres
deis préstecs al consum

8.2.8.1. Normativa reguladora

La Llei 7/1995, de 23 de. marg, de'Crédit al Consum, que suposá
l'aplicació de la Directiva Europea 87/102/CEE, de 22 de desembre de
1986, posteriorment modificada per la Directiva 90/88/CEE, de 22 de
febrer de 1990,-té com objectiu fonamental la regulado deis aspectes
básics d'aquesta .activitat de crédit tan característica en les relacions
entre les entitats de crédit i els seus clients.

Aquesta normativa, d'aplicació general atetes les entitats (siguin o no
•de crédit) que realitzin activitáts - crediticies, complementa les
disposicions reguladores que ja s'establien a.la Llei-26/1988, de 29 de
•juliol; sobre Disciplina i Intervenció de íes Entitats de Crédit.

8.2.8.2. Ámbit d'aplicació

L'article 1 de la Lléí 7/1995, estableix que el seu ámbit d'aplicació és el
de tots aquells contractes en que una persona física o jurídica en
l.'exercici de la seva activitat, prqfessió o ofici, concedéix a un
consumidor un crédit sota la forma de pagament aplagat, préstec,
obertura de crédit. o quálsevol altre mitjá equivalent de finangament
per satisfer necessitats personáis al márge de la seva activitat
empresarial o professional.

L'article 2 exclóu de l'ámbit d'aplicació de la Llei els següents
contractes: . •

a) Aqúells I'import deis quals siguí inferior a 150,25 Euros.
b) Aquells en els que es pacti que el consumidor reembprsi el crédit,

bé dins un únic termini no superior ais. 3 mesos, bé en 4 terminis,
com a'má-xi'm, dins un període que no superi els 12 mesos.

c) Els crédits eH compte corrent cóncedits. per una entitat de crédit
que no constitueixín cómptes de targeta dé crédit.

d) Els cóntractes en els que el crédit concedit sigui grátuít, ó en els
que, sense fixar-se interés, el consumidor s'obljgui á reemborsar
d'un solcop un import determinat superior al crédit concedit.

8.2.8.3. Forma i contíngut deis contractes

L'article 6 determina que els contractes es formularan per escrit,
havent-s'hi d'indicar els següents requísits bbligatoris:

a) Tipus d'interés oTAE i les condicions per a la seva modificado.
b) Relació d'élements que formen el cóst total del crédit, llevat deis

derivats de Tincomplimertt de les condicions contractuals,
especificant quins s'integren en la TAE i igualment la necessitat de
constitució, si s'escau, d'una asseguranga d'amortització del crédit
per mort, inyalidesa, malaltia o atur del titular.
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c) Relació de l'irnport, el nombre i la periodicitat o les dates deis
pagaments que hagi de realitzar el. consumidor peí* al
reembpssament del credit i. el .pagament deis interessos i altres
despeses, així com l'impórt total deis ésmentats pagaments.

Coma normes especifiques addicionals per ais crédits al cpnsum que
siguin concedits per entitáts de credit; Tarticle 6.3) estableix que en el
desenvolupament deis ariteríors preceptes, es fará de conformitat amb
alió, que estableix l'article 48.2) de la Llei 26/1988, de 29 de julioi,,.de
Disciplina i Intervenció de les Entitáts de Credit i l'Ordre Ministerial de
12.de desembre de 1989 que desenvolupa l'esmentat article 48.2).

Per itiés informado sobre aquesta qüestió, yeure el punt 8.2 "Protecció
deis Drets deis Clients de les Entitáts de Credit" del present documerit.

Per altra banda, l'article 19 .estableix que quan existeixi un contráete
entre una entitat de credit i un consumidor per a la cóncessió d'un
credit en cpmpte corrent que no siguí un compte de targeta dé credit,
el consumidor haurá de ser ihformat per escrit en el moment de la
celebració del contráete o amb anterioritát deis següents puots:

a) Límit del crédit. . .
b) Tipus d'interés, despeses aplicables, quadre d'amortització del
. crédit ¡ del pagament deis interessos i. les cpndicions per a (a
. modificado del contráete de crédit. . .
c) Procediment per a la resolució del contráete. . ,
d) El TAE de descobert,.que no podrá ser superior 2,5 cops l'interés

legal del diner, tal i corrí s'establia a la Norma Primera de |á CBE
8/1990. . ;

L'article 7 estableix que rincómpliment de la forma escrita, será causa
de hul-litat del-contráete.

8.2.8.4. Oferta vincuíant .

L'article. 16 estableix que. rempresarj que ofereixi un crédit a un
consumidor estará obligat a lliurar-li abáns de la celebráció . del
contráete, si el consumidor així ho sol-licita, un.docüment amb totes
les condicions del Crédit, com oferta vinculant, que haurá de mantenir
dürant un termini mínim de 10 d.iés hábils des del seu lliurament,
llevat circumstáncies extraordináries que no li siguin imputables.

8.2.8.5. Contractas vinculáis a /'obtenció d'un crédit

Están regulats pels articleá 14 i. 15 de la Llei. • . . .

L'article 14.1) estableix que l'eficácia deis contiractes de consum en eís
que s'estableixi expressament que I'operació inclou Kobtenció d'un
crédit de finangament, quedará condicionada a Tefectiva obtenció
d'aquest crédit; :

76



Es tindran per no posa des' les clausules en les que el proveídor exigeixi
que e! crédit per al seu financament únicament pugui ser atorgat per
un deterrhinat concedent. '

L'article 14.3) fixa que en .tot eas "haurá de quedar docümentalment
acreditada la identitat del proveídor deis béns o servéis en él contráete
de consum i la del concedent en el contráete de crédit; de manera que
cadascun d'ells apareixi davant el consumidor com subjecte de les
operacions relacipnades amb e/s respectius contractes deis que és
part...". " ' •-• ' '

El consumidor disposará de l'ópció de no concertar el contráete de
crédit, realitzant el pagamerit en ía forma que acordi amb el proveídor
del contráete de consum.

L'article 15 garanteix al consumidor ia cápacitat per a l'éxercici deis
séus drets legítims no tan sois davant él proveídor deis servéis
adquirits mitjangant uñ contráete de.crédit sino també davant l'entitat
que hagués concedit el crécJit, sempre que es donin els requisits
s e g ü e n t s : • ' . . • • . - . •

• . . • .i •

a) Que el consumidor, per a radquisició deis béns o servéis, hagi
concertat un contráete de concessió de crédit amb un empresari
diferent del proveídor d'aquells. .

b) Que entré el coticedent del crédit i el proveídor deis béns o servéis
existeix un acord previ, concertat en exclusiva, en virtut del qual
aquell oferira crédit ais clients del proveídor per a 1'adquisició deis
béns o servéis d'aquest, o qué el consumidor hagi obtingut el crédit
en aplicado de l'acord previ esméntat. . , .

c) Que els béns o servéis rio hagin estat lliurats en tot o en part, ó no
siguin conformes á alió que s'hagi pactat en" el contráete.,•.."•

d) Que el consumidor hagi reclamat judícialment o extrajudicialment,
per quálsevol mitjá acreditat en dret, contra el proveídor i no hagi
obtingut d'ell la satísfacció a la que té dret.

8.2.8.6. Modificado del eost total del crédit

L'articlé 8 estableix que el cost total del crédit no. podrá modificar-se
en perjudíci del prestatari si no está previst en acord mutu de les parts
formalitzat per escrit i en funció deis següents criteris:

a) La variacíó haurá d'ajustar-se en fgnció d'un índex de referencia
objéctiu, clarament identificat i definit, així com del prócediment
per al seu cáicul.

b) Els drets que contractualment correspongüin a les parts en ordre a
la modificació del cóst del crédit i .el prócediment al qué aquella há

• d'ajustar-se. - • .
c) El.diferencial que s'aplicará a l'índéx de referencia.

Per altra banda, tal.i com especifica l'article 8.4), llevat que les parts
hagin convingut la utilització d'un tipus de referencia publicat
oficialmént per resolució del Ministeri d'Econorhia i Hisenda o peí Banc
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d'Espariya,. les modificación:; en el cost total del crédit hauran de ser
notifícades peí prestador al prestatari de manera individualitzada. .

La notificado inclourá el cómput detallat de la modificado i el
procediment que el prestatari podrá utilitzar per reclamar davant él
prestador cas que discrepi del cálcul efectuat. . .

8.2.8.7. Reembossament anticipat del crédit

L'article 10 éstableix que el consumidor podrá reemborsar
anticipadament, totalment ó . parcial, i en qualsevól moment de
vigencia del contráete, el préstec concedit.

En aquest cas, el consumidor, només podrá quedar obligat a pagar a
rao del reembossament la compensado que per tal cas s'hagués
pactat, la qual en cap cas podrá excedir, qüan es trácti de contractes
amb módificació de crédit, de l ' l,5% del capital reembprsat
anticipadament o del 3%, en el cas que no es contempli en el
contráete módificació del ctédit, sense que en cap cas no se li puguin
exigir interessos no merrtats peí préstec.

• • • . • - . ' i

8.2.8.8. ümits a la cómissió per amortització anticipada

L'article 3 de la Llei 2/1994, de 30 de márc., de Subrogació i
Módificació dé Préstecs Hipotecaris, fixa que la quantitat a percebre
per l'entitat creditora én concepte de comissíó anticipada del seu
crédit, es calculará sobre el capital pendént d'amortitzar conforme les
següents regles:

a) Si s'ha pactat amortització anticipada sense fixar cómissió, no ni
haurá dret a percebre cap quantitat per aquest concepte^

b) Si s'ha pactat cómissió d'amortítzacíó anticipada > a l ' l%, la
cómissió será la pactada.

c) En els altres casos, la cómissió máxima' a percebre, será en
qualsevól cas^e l'l°/oy sigui quina sigui la que s'hagués pactat.

8.3. NORMES DE CONTROL SOBRE COMPÍ ABILITAT I
ESTATS FXÑÁNCERS

8.3.1. Normativa

S'han áprovat diverses Circulars del Banc d'Espanya que estableixen
mpdels obligatoris per a |a préséntáció deis seus estats financers i
comptablés. •
L'Ordre Ministerial de 31 de marg de 1989, facultava el Banc d'Espanya
per a establir i modificar; les normes comptábl.es de íes eñtitáts de
crédit, competencia que s'ha plasmat en diverses Circulars, la primera
d'elles la CBE 4/1991, de 14 de juny, sobre normes decomptabilitat i
models d'estats financers de les entitajis de crédit, modificada en part
per altres Circulars postériors (CBE 4/93, de 26^3, CBE 6/94, de 26-9,
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CBE 7/96, de 2677, CBE 5/97, de 24-7 i CBE 4/00, de 28-6) i
complementada per les disposicions dictades peí Banc Central
Europeu, básicáment referidas a aspectes estádístics i d'infórmáció
referida ais estats financers i que s'han incorporat a la normativa
espanyola amb les Circulars CBE 7/98, de 3-7 i CBE 21/99, de 26-1.

8.3.2. Ámbit d'aplicació

La Instrucció I a de la CBE CBE 4/1991, estableix que será d'aplicació a
totes les entitats de crédit definjdes en l'article 1 del Réial. Decret
Legislatiu 1298/Í986, de 28 de juny (bañes, caixes d'estalvís,
cooperatives.de crédit i per extensíó ais establiments financers de
crédit, regulats com a tais amb posterioritat) i ais grups consolidables
d'éntitats de crédit definits per la Lléi 13/1985, de 25 de maig.

: •«
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8.3.3. Principis Generáis i Normes Comptables

Els Capítoís Primer ¡ Segón de la CBE 4/1991, tracteri extensament
sobre els principis ¡ criteris comptábjes generáis, normes i de valorado
i del contingut i particularitats deis principáis comptes del Balang i del
conipte de Pérdues i Guanys. .

Peí que fa ais principis comptables generáis, la Instrucció 2 defineix
com criteri clau el de la imatge fidel del patrimoni, la situado finahcerá
i els riscs i resultáis de les entitats.

S'insísteix també.en l'esmentada Instrucció 2a d'áquesta Circular en
els principis de prudencia valoratíya (2a-2)>. del meritament per/a la
imputado temporal d'ingressos i despeses (2a-4) i del registre
comptable de tots els drets i obligacions d'aquestes entitats, fins i tot
futures o coiitingents (2a-6), en la línia del preceptes i principis
generáis anteriorment establerts. . .

Dintre d'aquestes normes comptables pot afegir-se també la prohibido
de fer crédits creuats entre entitats (ja establerta per la GBE de 13 de
juliol.de 1979) per tal d'evitar aquelles operacions per les quals una
entitat de crédit concedeix suports a empresés vinculades, d'úna
manera o una aitrá, a altres institucions de credit que, al seu torn, les
atorguen a les empresés vinculades a aquella.

8.3.4. Tractament Comptable del Risc

Es recúll en la Secció 2a de la CBE/1991, Instruccions 9a a 12a, on es
detallen els críteris de valoracio deis djferénts riscs (d'insolvéncies, de
crédit, risc - país) i les prbvisions aplicables per a cadascun d'ells.

Per una análisi mes detallada.de la normativa establerta per cada cas i
supósit concret, es recomana la lectura del punt 5.2 del present estudi
"Normes Addicionals de Solvencia", i en especial els seus ápartats
5.2.6 a 5.2.8, ambdós ¡pelosos.

8.3.5. Normes sobre la préserítació deis Estats Fínancers .

Es recuden en el Capítol Tercer de la CBE 4/1991, Instruccions 39a a
50a . , . ' • - . • " . • . • . . . . • ;

Cal destacar en aquest punt, la diferenciado que s'estableix entre els
estats reserváis (Instruccions 4 1 a a 47a) i els estats públics
(Instruccions 48a a 50a).:

Els primers son els que hauran de remetre períódicament les entitats
de crédit a la Central d'Informació de Riscs del Banc d'Espan'ya,
mentre que els segons son els comptes. anuals Cbalang/ compte" de
pérdues i guanys i memoria) ais que les entitats dé crédit han de
donar publicitát de conformitat. amb el que. estableix la Llei de
Societats Anóriimes o altra normativa aplicable per a les entitats qué
no tinguin aquesta forma jurídica.
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La Instrucció 39a fíxa 1'obligació d'acompanyar els comptes públics
anuals deis córrésponénts informes d'auditoria, quan siguin enviades al
Banc cJ'Espanya, en un termini de 15 dies hábíls després de la seva
áprovació per la Junta General de socis de Tentitat de crédit.

En aquest matéix s'entit, d'acord amb la Llei 3/1994, d'Adaptació de la
Legislado Espanyola a la Segona directiva de Coordinado Bancária de
la UE, les sucu.rsals a Espanya d'entitats de crédit estrangeres, quan
no hagin de presentar comptes anuals de la seva activitat a Españya,
haurañ de sotmetre a auditoria íes informacions comptables que, amb
carácter anual hagin de fer publiques i les que amb carácter reservat
remetín al Banc cTEspanya.
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9. COMPETENCIES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EN MATERIA D'ENTITATS DE CRÉDIT

9 .1 . EL MARC COMPETENCIAL DE LA GENERALITAT

L'article , 149.3) de la Constitució estableix que les matéries no
atrtbuídes expressament a . l'Estat podran correspondre a les
Comunitats Autónomes en virtut deis seus respectius Estatuts.

En ba^e a l'aplicació d'aquest precepte constitucional, íes Comunitats
Autónomes han assumit estatutáriament,compéténcies sobre: caixes
d'estalvis.

En el cas de Catalunya, l'article 12.6) de l'Estátut atorga a la
Generalitat compéténcies exclusives, d'acord amb íes bases i ordenació
de l'activitat económica en general i la política monetaria de l'Estat
sobre les institucions de crédit corpórátiu, púb'lic i territorial, i les
caixes d'estalvis, mentre que Tarticle 10.4) li confereix; compéténcies
de désenvolupament legislatiu i execució én materia d'ordenáció del
crédit, la banca i les asseguránces. ' , : .

9.2. COMPETENCIES DE LA GENERALITAT SOBRE CAIXES
D'ESTALVIS

9.2.1. El marc normatiu

En aplicació de les seves compéténcies estatutáries, la Generalitat ya
aprovar la Llei 15/1985; d ' l de. juliol, de Caixes d'Estalvis de
Catalunya, tot i que fruit de les sentencies 48 i 49/1988, de 22 de
marg deT Tribunal Constitucional, es procedía adaptar determinats
aspectés de la Llei esmentada de conformitat amb les normes i
principis de.lá Llei estatal 31/1985, sobre Órgans Rectors de Caixes
d'Estaivi.; . . • . ' . . ; , - •

Així, es dicta la nova Llei 6/1989, de 25 de maig, tot i queTanul-lació
de l'article 1 en virtut de. la Sentencia 33/ 1993, d ' l de febrer del
Tribunal Constitucional, porta a l'apro'vació de la nova Llei 13/1993, de
25 de novembre. , . .

Finalment, en virtut de Tautorització conferida al Govern de la
Generalitat per 1'article 2 de la Llei 13/1993, de 25 de novembre,
s'aprová un text refós d'aquella Llei (Decret Legislatiu 1/1994 de
Catalunya, de 6 d'abril), conjuntarrient amb els preceptes de la Llei
15/1985, d ' l de juliol.
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9.2.2. Desenvolupament de les competéncíes de la
Generalitat sobre Caixes d'Estalvis

9.2.1.1. Ambit d'aplicació

L'article 1.1) del Decret Legislatiu 1/1994, estableix queja Llei será'
d'aplicació a totes les Caixes d'Estalvis amb "domicili central a
Catalunya".

9.2*1.2. El Protectorat de la Generalitat

L'article 1.2) fixa qué les caixes d'estalvis que prestin els-seus servéis
a Catalunya, estaran "sota él Protectorat púb/ic de la Geheralitat,
exercit a través del Departament d'Economia i Finances".

L'article 2.1) estableix que el Protectorat públic exércirá, entre d'altres
fuñcions, la de la vigilancia de que "les caixes compleixih la seva
fundó económico-social, de tal manera que realitzin una adequada
política ó"administrado d'inversió de restaIvi priva?'.

En aquest sentit, l'article 4 assenyalá que "¿es Caixes d'Estalvis
hauran de realitzar obra social propia i en col-laborado amb altres
institucions publiques o privades. El Govern de la Generalitat
desenvolupará. una tasca orientadora en materia d'obra social, indicant
mancantes i prioritáts, respectante tanmateix, la llibertat de cada caixa
d'estalvis én quant a l'elecció de Íes inversions concretes'".

9.2.1.3. Creació, fusió, escissió i registre

L'árticíe 7.1) determina que correspon al ConseUer d'Economia i
Finances aprovar la fundació;¡ els estatuís d'una Caíxa d'Estalvis i la
seva ádmissjó en el Registré dé Caixes d'Estalví de Catalunya.

Per altra banda, a l'article 9.1) sfestipula qué "Per a les ehtitats
domiciliadés a Catalunya, les denóminacions Caixa d'Estalvis i Mont de.
Pieiat, serán privatives de les institucions inscrites en el Registre de
Caixes d'Estalyi de Catalunya". '-/'•'

Les absorcions i les fusions de Caixes d'Estalvis amb domicilí a
Catalunya, serán autoritzades peí Govern de la Generalitat, en
aplicació del qué.disposa l'article 10.1) del Decret Legislatíu 1/1994.

En el mateix sentit, l'article 10.3) estableix que les modificacions deis
estatuts dé les Caixes serán aprovades peí Consellér d'Écono.mia i
Finances, llevat del canvi dé domicili central, que haurá de ser aprovat
peí Govern de la Generalitat. . . . . . .

L'article 11.1) disposa que ía dissolució i liquidado voluntarles hauran
de ser autoridades peí Govern de la Generalitat.
L'article 11.2) estableix que el procés de liquida'ció será sempre
controlat per un representant de la .Generalitat, nomenat peí Govérn
de. la Generalitat a próposta del Consellér d'Economi.a i Finances.

• " • ' . • . " ' • • • ' • • ' . • • " ' 8 4



9.2.1.4. El Registre dé Caixes d'Estalvis de Catalunya

L'article 12 crea el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya.

9.2.1.5. Estatuís i normes dé govern

L'Article 16.3) encornaría al Departament d'Economia i Finances la
responsabílitat de vetllar peí cómplimént del que estableix la llei en
refació ais processos d'elecció deis consellers generáis de l'Assemblea
General de les Caíxés d'Estalvis.

Per altra banda, l'article 42 determina que les Caixes comunicaran éls
nomenaments, cessaments i reeleccions del seu director general i
membres deis séus órgans de govern al Departament d'Economia i
Finances en el termini de 15 dies,. el. qual els inscriurá en el Registre
d'Alts Carrees de les Caixes d'Estalvis de Catalunya, creat en virtut del
que disposa l'article 43 del Decret Legislatiu.

9.2.1.6. Control deis Coeficients, inversions i exparisió

L'article.44 atribúeix al Departament d'Económia i Finances, en el marc
de les bases i de l'orderiament; del crédit i la política monetaria de
l'Estát, la qualificació de les inversions computables en el coeficient
d'inversió de les caixes d'estalvis amb domicili central a Catalunya.

Peraltra banda, l'article 45.1) determina, amb carácter general, que el
Govern dé lá Generalitat pot sotmetre a autorjtzació previa les
inversions de les Caixes d'Estalvis en ímmobles, áccions, participácions
o altres actius materials, la concessió de grans crédits o la
concentrado de rises en una persona o grup, corresponent al
Departament d'Económia i Finances la concessió d'aquestes
autoritzacions. ' ' . • . • .

L'article 46.1), estableix que les Caixes d'Estalvis, podran obrir oficines
en el territori de Catalunya, d'acord amb les normes que dicti'-el
Departament d'Ecoriomia i Finances, mehtre que l'apartat 2 del referit
article, . determina que Jes Caixes comunicaran al Departament
d'Económia i Finances l'óbertura i tancament d'oficinés fetes fora de
Catalunya.

9.2.1.7. Aprovació d'excedents i la séva dístribució

L'article 52, atorga al Departament d'Económia i Finances competencia
per a l'aprovació deis acords de l'Assembiea General de les Caixes
d'Estalvis relatius a la determinado deis excedents i la seva
distribució. . . .

9.2. í.8. Obligacions d'Informació a la Generalitat

L'article 53 estableix que les Caixes están oblígades a facilitar el
Departament d'Económia i Finances, tot tipus d'informació sobre lá
seva activitat i gestió. ' .
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Entre els preceptes que s'estableixen en aquest ámbit, l'article 55
determina que el Departament d'Economia i Finances podrá estabíir
l'abast i el contingut deis informes d'auditoria que hauran de remetre-Ü
les Caixes d'Estalvis. .

9.2.1.9. Inspección sancions i intervenció

Les competencias de la. Generalitat de Catalunya en materia
d'inspecció financera Tes exérceix la Inspeccio Financera de la Direcció
General de Política Financera.

L'article 56 fixa que, en el marc de les bases apróvádes per l'Estat
sobré ordenado del crédit i de la banca, i dé conformitat arrib les

. directrius del Govern de la Generalitat, el Departament d'Economia i
Financés exercirá, en Támbit de les seves competencies, les funcíons
de coordinado i inspeccio dé les Caixes d'Estálvis.

Les sancions que puguiñ dictar-se per Tincompliment de les
disposícions legáis vigents, serán ímppsades peí Departament
d'Economia i Finantes o peí Goverh de la Generalitat, segons la
qualificació d'aquelles, conforme la gradació estáblerta en els articles
5 6 i 5 7 . . • • ' . ' . • • • " . • . • • . . ' . • . . • ' '

9.2.1.10. Suspensió deis organs de govern de les Caixes

L'article 60.1) determina que la suspensió deis organs de govern i
direcció de les caixes d'estalvis i la intervenció de les mateixes, será
decretada peí Govern de la Generalitat, a proposta del Conseller
d'Economia i Financés o del Banc d'Espanyá.

Per motius d'urgéncia, podrá acordar-les el Conseller d'Ecohomía i
Financés, que sotmetrá Tacord a la ratificado del Govern de la
Generalitat.
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9.3. COMPETÉNCIES SOBRE COOPERATIVES DE CREDIT

9.3.1. El marc competencial í la legislado d'aplícació

La Generalitat té competencia exclusiva en materia de cooperatives de-
credit, en aplicado del que estableix l'article 12.6) de l'Éstatut.

Tanmateix, a diferencia del qué s'ha produít en el tema de les Caixes
d'EstaWis, la Generalitat no na procedit a ¡'elaborado d'una regulado
específicament catalana per a les cooperatives de crédit, sino que
l'exercíci competencia! en la materia, s'ha emmarcat en l'ámbit mes

.ampli de les liéis sobre cooperatives en general aprovades peí
, Parlament de Catalunya o en 1'aplicáció de la normativa estatal vigent.

En aquest sentit, j'article 2 de la Llei de l'Estat 13/1989, de 26 de
maig, de Cooperatives de Crédit, establia qué: "Les Cooperatives de
Credit es regirán per la preseht Llei i fes sevés normes de
desenvolupament, sense perjudici, en quant aqüestes ultimes, de les
disposicions que púgüirí apróvar les Comunitats autónomes en
f'exercici de les competéncies que tinguin atribuJdes en la materia".

Cal indicar que la legislado estatal general sobre cooperatives de
credit en materia'financera, té la considerado de legislado básica, en
aplicació del que disposa l'article 149.1) de la Constitüció.

Én aquest sentit, podem llegir en TExposició de Motius del Reial Decret
84/1993, de 22 de gener, qué aproya elReglament de les Cooperatives
dé Crédit: . .

"Les cooperatives de crédit queden dones sotmesesd'una banda, a la
legislado laboral i mercantil i a les normes básiques d'ordenació del
crédit dictades en exercici dé els competéncies reservades a l'Estát per
l'articie 149.1, ¿a, 7a i 11a de la • Constitüció i, per Taítre, a-la-
normativa'específica -que, en materia de cooperatives, poden dictar les
Comunitats autónomes. En aquest marc, el present Reglament aten
fonamentalment a la necessitat de desenvolupar amb carácter básic
aquelIs aspectés de la Llei 13/1989 i la resta de liéis aplicables, entré
les que cal destacar la Llei 26/1988, de 29 de julio/, de disciplina i
Intervendó de les entitats de Crédit...".

. r . .

En aquest sentit, la Disposició Final Quarta del Reglament declara
básics, a Tempar del que dispósa 1'articíe 149.1;11-) de la Constitüció
tót un seguit d'aspectes que delimitaran,, per excepció el marc
legislatíu que pot regular-se per mitjá de normativa autonómica.

Així dones, la legislado estatal sobre cooperatives de crédit (en aquest
cas la Llei 13/1989 i el Reial Decret 84/1993, del seu Reglament),
juntament amb la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre Disciplina i
Intérvenció de les Entitats de Crédit, delimiten, a grans trets, .el gruix
nórmatiu básic en materia financera en el. qual la Generalitat exerceix
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la seva capacitat normativa i la seva competencia exclusiva en la
materia. . . . .

Ates que la legislado esmentada.ha estát ja tractada extensament de
manera general, al llarg del preseht apartat, ens coricentrarem en
assenyalar els aspectes sobre els quals la Genéralitat exerceix les
seves cómpeténcies en la materia i les especificitats que han estat
aprovades per normes catalanes especifiques, en especial la Llei
18/2002, de 5 de juliol, del Parlament de Catalunya, de Coopératives.

9.3.2. Desenvolupament de les cómpeténcies de la
Genéralitat sobre Coopératives de Crédit

9.3.2.1. Definida de les Coopératives de Crédit a ia
18/2002, de Coopératives

Llei

L'árticle 92.1.e), défineix les coopératives de crédit com a coopératives
de primer, grau, és a dir, aquelles que, en virtut del que disposa
l'article 7.1), "fian d'ésser integrades per un mínim de tres socis que
duguin a terme l'activitat cooperativitzada, excepte en efs casos en
que aquesta Llei estableix expressament una altra cosa". .

Per altra. banda, l'article 34.3) estableix que "Els estatuís de les
cooperativas de crédit poden establir que, a l'assemblea general, cada
soci o sócia tingui un vot o que el vot siguí proporcional a les
aportacions respectives al capital social, a ráctivitat cooperativitzada
deis socis o al hombre de socis de les coopératives associades. Eñ
aquest cas, el nombre de vots per cada soci o sócia no pot ésser
superior al 20% del total deis vots socials". -

Per altra banda, l'articie 104.1) fixa que "Els esta tuts socials poden
establir per ais socis que siguin societats coopératives, la possibi/itat
de vot plural, i fixar-lo, en fot cas, en proporció al nombre de socis,
pero cap d'aquests socis ño pot superar mai el 20% del total de vots",
mentre. que l'article 104.2 determina que, en el cas que es faci ús de la
possibilitat d'establir un vot plural nEls estatuts socials poden establir
(...) quejes aportacions obligátóries al capital social, si es tracta de
coopératives, sigúin proporcionáis al nombre de socis".

9.3.2.2. Objécte i requisíts de les Coopératives de Crédit a la
Llei 18/2002, de Coopératives

L'article 102 défineix l'objectiu de les coopératives de crédit.
Éspecíficament, calassenyalar que l'article 102.2) estableix que poden
crear-sé o constituir-se coopératives de crédit a l'empara d'un cól-legi
professional i també poden promoure'n els sindicats, les associacions.
empresarials i les associacions professionaís, mentre que l'article
102.4) detalla els requisits que han de teñir les coopératives de crédit
que operin sota la denominado de caires rurals.

88



9.3.2.3. Creado, fuslor qualificació i registre

La Generalítat té competencia, previ compliment deis trámits oportuns,
per: . . . ' • • '

a) Autoritzar la creacip de noves cooperatives de credit i la fusió de les
ja existents en Támbit territorial de Catalunya. .

b) Concedir del títol. de cooperatives de credit qualificades (aquelles
que compleixen les obligacions.de recursos própis éxigibles),
comunicant-ho al Banc d'Espanya. . • .

c) Crear el Registre General de Cooperatives de Catalunya.

9.3.2.4. Estatuts i normes de govern :

a) La Generalitat té competencia plena per a l'aprovació de tot canvi
en els Estatuts i Reglaments de les Cooperatives de Credit.

b) Les Cooperatives de Credit han de comunicar a la Generalitat els
nomenameñts, cessanients i reeleccions del seu director general,
alts carrees i membres deis seus órgans de govern.

c) La Generalitat haurá d'informar favorablement el nomenament del
director general de la cooperativa, véntar-lo de manera motivada i
acceptar la remoció d'aqüell, en virtut d'expédient disciplinar!. .

9.3.2.5. Control dé l'activitat crediticia i de gestió i aprqvació dé
l'apiicació deis resultáis

La Generalitat té competencia per la qualificació de les ínversions que
Jes cooperatives de crédít hagin de computar en el seu coeficient
obligatori d'inversió, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

9.3.2.6. Aprovació d'excedents i la seva disiribució

L'aprovacjó de l'apiicació del Fons d'Educació i Obres Socials q similar;

9.3.2.7. Obligacions d'Informació a la Generalitat

Les Cooperatives de Credit están obligades a facilitar el Departament
d'Ecoñomiá i Finances, tot tipus d'informació sobre la seva activitat i
gestió. . .. ' . . . • '

9.3.2.8. Inspecció i sancions

La Generalitat podra, sens perjudici de les facultats que té atribujdes
el Banc d'Espanya en aquest ámbit:
a) Portar a terme les investigacions i comproyacions que siguin

precises. ,
b) Obligar a les cooperatives de crédit a sotmetre's a auditories

externes periódiqües o concretes.
c) Proposar al Banc d'Espanya la.intervenció temporal de l'entitat i la

desighació d'administradors provisiónals, en cas d'irregularitat greu.
d) Exercir facultats sancionadores, sens perjudici de corriunicar-les al

Banc d'Espanya, imposant les sancions per propia iniciativa o a
proposta d'aquest. ' : : • . .
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9.3.2.9. Publicitat

La Genérálitat auto.ritza o coneix préviament els projectes de publicitat
de les cooperatives de crédit.
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10. BANCA ELECTRÓNICA I PER INTERNET

1 0 . 1 . ÉL MARC NORMATIÜ

En I'ámbit de la Unió Europea no s'ha fet encara, amb l'excepció de
Bélgica, cap regulado específica de l'activitat financera per Internet
seguínt el principi de neutralitat respecte el canal de distribució, si bé
son d'aplicació varíes Directives que han estat o están essent
incorporades a l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol, com és el cas
de la LÍei 34/2002, d ' l l de juliol, de Servéis de la Societat de ia
Informado i el; Comerg Electronic, que incorpora les disposicions de la
Directiva dé la Unió Europea sobre Comerg Electronic 200Ó/31/GE, de
8 de juny, a la legislado espanyola.

Hem d'esmentar també, la Directiva Europea sobre Signatura
Electrónica 1999/93/CE, de 13 de desembre, que regula la prestado
deis servéis de certificació electrónica en régim de competencia, que té
com . objectiu primordial proporcionar. segúretát . per al
desenvolupament del comerg electróriic, va ser recoliidá én el Re'ial
Decret Llei 14/1999, de 17 de sétembre, a Témpara de la qual s'hah
créat societats. amb aquest objecte social en les que participen,
directament o indirectament, varíes entitats de dipósit a Espanya.

Per altra banda/la Comissió Europea va emétre una comunicado sobre
Comerg Electronic i Servéis Financers, en data 9 de febrer del 2001, eri
)a que es définien els seus.plans per facilitar lá provisió de servéis
financers a través d'Internet a tota la. Unió Europea, amb el propósít
d'assegurar un major nivell de convergencia de les legislacions deis
Estats membres sobre proteccio del consumidor i l'inversor.

Així mateix, la Comissió Europea ha fet una proposta de Directiva
Relativa a la Comercialització a Distancia de Servéis Financers
Destináis ais Consumidqrs, que és aplicable a les activitats financeres
a través d'Internet. En aquesta propósta es contemplen els drets deis
cónsumidors en. la comercialització deis servéis financers i, entre
d'altxes aspectes, la informació disponible ábans de celebrar un
contráete, aixícom el dret de dissentimeñt.

Per al cas dé l'Estat espanyol, tót i no existir una normativa específica
per l'activitat financera per Internet, el Banc d'Espanya ha elaborát per
aquest canal de distribüció, normes particuíars en materia de
transparencia respecte les que amb carácter general sobre
transparencia de les operacions i protecció de la clientela estabjia la
Circular CBE 8/1990, de 7 de sétembre.

Estem parlant de la Circular 3/2001, dé 24 dé. sétembre, que recull
mecanismes i normes especifiques de protecció del consumidor i de
l'inversor ambCobjectiu de garantir que la utilitzáció d'áquest mitjá no
pugui implicar cap minva en.els drets del client i l'usuari del .sistema
bancari que lá CBE 8/1990 establia amb carácter general.
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10.2. NORMES DE TRANSPARENCIA I PROTECCIO DELS
DRETS DEL CONSUMIDOR I L'USUARI DE BANCA SOBRE
UTILITZACIÓ D INTERNET I BANCA TELEFÓNICA

10.2.1. Identificado de l'entitat de crédit a Internet

A la Instrucció 5a.3) s'estableix que "/es entitats que ofereixin la
possibilitat de fealitzar operacions a través d'Internet hauran
d'incfoure, en posíció sufícientment destacada, la seva completa
denominado social, nom comercial i adrega social, la seva naturalesa
d'entitats de crédit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i
l'esment sobre la seva inscrípció en el corresponent registre
administratiu especial del Banc d'Espanya".

10.2.2. Publicació de tarifes i normes de valorado

A la Instrucció 5a.l.b) de la CBÉ 3/2001, s'estableix que: "Quan
l'entitat qfereixi la possibilitat de reafitzar operacions a través
d'Internét, s'indicará qué el dit fulletó també está disponible a les
seves pagines, citant l-adrega d'Internet en ¡a que pot consultarse".

10.2.3. Normes sobre publicitat a Internet

La Instrucció 9a fíxa que: Tindré la considerado de publicitat subjecte
al régim d'autóñtzació (...), tant la que s'indogui en les pagines
própies d'Internet d'una entitats de crédit com ia que pugui figurar en
les pagines de tercers que ofereixin e/s servéis d'una entitats de crédit.

No es considerará publicitat, aquests efectes, i per aixó no requerirá
autorització, aquella-que es limiti a simuladors de cáfcul en les pagines
de l'entitat a Internet i aquells supósits en que és realitzin
comparacions entre ofertes dé diferents entitats sernpre qué en elles
rio. s'hi incloguin productes propis: Tampoc no tindran la considerado
de publicitat, les informacions que sobre les caráeterístiques
especifiques de les operacions figurín a les pagines operatives
d'Internet en les que es porten a terme".

10.2.4. Contractació per vía electrónica .

En aquest ámbit i peí que fa'a !a contractació de productes bancaris i
financers, será d'aplicació el que es dísposa en el Títol Quart de la Llei
34/2002, cj ' l l de juhol, dé Servéis de la Societat de la Informado i el
Comeré Electronic, en els seus árticles 23 a 29 i per les restants
normes civils o mércantils sobre contractes, en especial, per les
normes de protecció deis consumidora i usuaris i d'ordenació de
l'activitat comercial.
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L'árticle.27 estableix que amb carácter previ a Tinici del procés de
contractació, el prestador de servéis haurá d'informar al destinátari, de
manera clara, comprensible i inequívoca deis següents extrems:

a) Els trámits que han de seguir-se per a la celebrado del contráete.
b) Les condiciphs generáis que,, en el seu cas, hagi de subjectar-se él

contráete, de tal manera que aqüestes puguin ser emmagatzemades
i reproduídes destinátari. .

c) Notificado sobre si el. prestador arxivará el document electronic en
que es formalitzi el contráete i si aquest será accessiblé. .

d) Els mitjans técnics que posa a la seva disposició per identificar i
corregir errades en la introducció de les dades/

e) La llengua o llengües en qué podrá formalitzar-sé el .contráete.

L'article 28 fixa la informació que, amb posterioritat a la signatura del
contráete per via electrónica, haurá de subministrár-se al destinátari:

L'oferent está obligat a confirmar la recepció dé l'acceptació per alguns
deis següents mitjans: :
a) Enviament, en el termini de 24 hores següents a la recepció' dé

l'acceptació, d'un acusáment de rebuda per correu electronic o altre
. rriitjá de comunicació electrónica a l'adreca assenyalada, o

b) La confirmado, per un mitjá equivalent a l'utilitzat en el procés de
contractació, de l'acceptació rebuda, tan áviat com l'acceptant hagi
completat el dit procediment, sempre que la confirmació pugui ser
arxivada peí seu destinátari. . . . . .

10.2.5. Lliurament de documents contractuals i de tarifes
de comissions i normes de valoració i ofertes vinculants

La Instrucció 6a de la CBE 3/2001, estableix que: "Quan les entitats
réalitzin per mitjans electrónics els contractes (...), el ¡liürament del
document contractual podrá reaiitzar-se, a efecció del client, bé
envjant-li el document contractual en un suport electronic durador que
permeti al client la seva lectura, impressió i conservado, bé enviant-li
justificado escrita de la contractadó efectuada en la que hauran de
constar tots els extrems recollits en el contráete, indicant, a mes a
mes, el moment de l'acord de voluntat i el mitjá a través del quaf es
va produir. En qualsevol cas, l'entitat haurá de conservar el "rebut" del
¿lient". • • " ,

10.2.6. Oblígacions d'informació per les entitats
treballin exclusivament en régim de banca telefónica

que

La Instrucció 5a.2) de la CBÉ 8/1990, modificada en virtut de la
Circular CBE 3/1996, de 27 de febrer, quan diu en él seu. Apartat 2
que: "les entitats qué treballin exclusivament en régim de banca
telefónica hauran de comunicar per escrit ais seus clients, amb
périodicitat almenys trimestral; fes dades que son d'ob/igada inserció
en el taulell d'anuncis, indicant, quan escaigui, la data des de la qual
siguin vigents". • • • .
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CIRCULAR 8/1990

Hoja 17 Enero 2002

ANEXO IV

LÍMITES SOBRE VALORACIÓN DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS ACTIVAS Y PASIVAS,
EN CUENTAS CORRIENTES, DE CRÉDITO Y LIBRETAS DE AHORRO

. Adeudos

1.

2.

3.

4.

' 5.

6,

- 7.

8.

9.

10.

Clase de operaciones

Cheques.

1.1. Pagados por ventanilla o por compensación
interior en -la oficina librada.

1.2. Pagados én firmé por otras oficinas o entidades.

1.3. Tomados al cobro por otras oficinas o entidades.

Reintegros o disposiciones.

Órdenes de transferencia, órdenes de entrega y similares.

Efectos devueltos.

4.1. Efectos descontados..

4.2. Cheques devueltos.

Recibos de carácter periódico cuyo adeudo én cuenta ,

ha autorizado previamente el deudor.

5.1. A cargo del deudor.

5.2. Devolución al cedente.'

Compra de divisas.

Compra de valores.

Efectos domiciliados.

Derivados de tarjetas de crédito y similares.

Otras operaciones.

Fecha de valoración a efectos del devengo de intereses

El.mismo día de su pago,

El mismo día de su pago, a cuyo efecto la oficina pagadora
estampará su sello con indicación de la fecha de pago. Si fal-
tase este requisito se adeudará con valor del día de su cargo
en cuenta:

El mismo día de su adeudo en la cuenta librada. •

El mismo día de su pago.

El mismo día de su adeudo (61 bis).

El día de su vencimiento. . . •

El mismo de valoración que se dio al abonarlos en cuenta,

Fecha del adeudo.

La valoración aplicada en el abono.

El mismo día de la entrega de las divisas.

El mismo día de la compra en Bolsa.

Los efectos cuyo pago se domicilié en una entidad de depó-
sito, tanto en el propio efecto como en el aviso de cobro,
serán adeudados en la cuenta dé librado con valor día del
vencimiento, tanto sí proceden dé la propia cartera de la
entidad domiciliada como si le han sido presentados por
otras entidades a través de cualquier sistema de compen-
sación o de una cuenta interbancaria (1) (61 bis).

Según elcontrato.de adhesión.

Véase nota (a)

. ,(1) Siempre que los efectos se presenten al cobroen los plazos establecidos en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaría y del cheque. En
caso contrario, el mismo día de su adeudo en la cuenta del librado (61 bis).

(61 bis) Redactada la valoración del punto 3 de los apartados de adeudos y abonos, y 8 del apartado de adeudos, a la vez que se suprime la
llamada (1) del'punto 3, de acuerdo todo ello con lo dispuesto en la Circular 3/2001, de 24 de septiembre.



ANEXO IV (continuación)

LÍMITES SOBRE VALORACIÓN DE CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS ACTIVAS Y PASIVAS,
EN'CUENTAS CORRIENTES, DE CRÉDITO Y LIBRETAS DE AHORRO

. . Abonos .

Ciase de operaciones Fecha de valoración a efectos del devengo de intereses

1. Entregas en efectivo.

. 1.1. Realizadas antes de las 11 de la mañana.
1.2. Las demás.

2.. Entregas mediante cheques, etc.

• 2.1. A cargo de la propia entidad (sobre cualquier
' oficina).

2.2. A cargo de otras entidades (1).

3. Transferencias bancariás, órdenes de entrega
y. similares.

3.1. Ordenadas en a propia entidad en España.
3.2. Ordenadas én otras entidades en España (61 bis).

4. Descuentos de efectos.

5. Presentación de recibos de carácter periódico, cuyo
adeudo en cuenta ha autorizado previamente el deudor.

6. Venta de divisas.

7. Venta de valores.

8. Abono de dividendos
de valores depositad!

9. . En cuentas de tarjetas
y similares.

10. Otras operaciones.

intereses y títulos amortizados!

de crédito, de garantía de cheques

El mismo día de la entrega.
El día hábil siguiente a la entrega.

El mismo día de la entrega.

Segundo día hábil siguiente a la entrega.

El.mismo día de su adeudo al ordenante.:
El segundo día hábil siguiente a su adeudo al ordenante (2)
(61 bis)

Fecha en la que comienza el cálculo de intereses (3).

El mismo día del adeudo. '

El día hábil siguiente al de la cesión de las divisas.

El día hábil siguiente a lá fecha de la venta en Bolsa.

El mismo día del abono.

El mismo día.

Véase nota (a).

(1) Incluido el Banco de España.
(2) A cuyo efecto esta fecha deberá constsr en la información referente a la transferencia.
(3) En el cálculo de intereses no se incluirá el día del vencimiento del efecto.

NOTAS:
(a) En todas fas demás operaciones no contempladas expresamente los adeudos y abonos se valorarán el mismo día en que se efectúe el

apunte, si no se produce movimiento de fondos fuera de la entidad.' En caso contrario, los abonos se valorarán el día hábil siguiente a la fecha del
apunte. I • . . .

(b) La consideración de los sábados como' días hábiles o inhábiles deberá estar en fundón de la dase de operación de que se trate. Si su for-
malízadon hubiese de retrasarse |por imperativos ajenos a la entidad (pagos a Hacienda, operaciones en Bolso, Cámara de. Compensación, etc.) será
día inhábil. En tos restantes casos, en que la operación pueda formalizarse en el día, será considerado hábil. "

(c) En el caso de compra o venta de divisas habrá de tenerse en cuenta, además, la valoración dada a la compraventa propiamente
dicha(61 ter).

(61 bis) Véase página anterior. • .
(61 ter) Suprimida por Circular 311996, de 27 de febrero, la última frase de la letra c):
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. ANEXO VIII (64)

TIPOS DE REFERENCIA OFICIALES DEL MERCADO HIPOTECARIO:
DEFINICIÓN Y FÓRMULA DE-CÁLCULO.

1. Tipo medio dé los préstamos hipotecarios, a más de tres años, de bancos

— Se define como la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las opera-
ciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años, para adquisición de vivien-
da libre, qué hayan sido iniciadas o renovadas por el conjunto de bancos en el mes al que se refiere el índice.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco-de
España para esos plazos por el colectivo'de bancos, de acuerdo con la NORMA SEGUNDA. .

— La fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Siendo:

lb = La media de tipos de interés medios ponderados del conjunto de bancos^

ib = El tipo medio ponderado de los préstamos de cada banco.

nb = El número de bancos declarantes.

2. Tipo medio de los préstamos hipotecarios, a más de tres años, de cajas de ahorros

— Se define corno la media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las opera-
ciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años, para adquisición de vivien-
da libre, que hayan sido iniciadas o renovadas por el conjunto de cajas de ahorros en el mes al que se refiere
el índice.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de
. España para esos plazos por el colectivo de cajas, dé acuerdo con la NORMA SEGUNDA.

— La fórmula di cálculo de dicho tipo será:

Siendo:

lea = La media de tipos de interés medios ponderados del conjunto de cajas de ahorros,

¡ca = • El tipo medio ponderado de ios préstamos de cada caja.

nM= El número de cajas declarantes.

3. Tipo, medio de los préstamos hipotecarios, a más de tres años, del conjunto de entidades

— Se define como !a media simple de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las opera-
ciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a tres años, para adquisición de vivien-
da libre, que hayan sido iniciadas o renovadas por los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades de cré-
dito hipotecario en el mes a que se refiere el índice. :

Dichos tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes declarados al Banco de
España para esos plazos por el colectivo de bancos, cajas de ahorros y sociedades de crédito hipotecario,
de acuerdo con la NORMA SEGUNDA. • .

(64) Añadido por Cira lar 5/1994, de 22 de julio.



— La fórmula de

Siendo:

le = L

¡b, ¡ca e i

cálculo de dicho tipo será:

media de los tipos de interés medios ponderados del conjunto de entidades.

= Los tipos de interés medios ponderados de los préstamos de cada banco, caja de aho-
rros y sociedad de crédito hipotecario, respectivamente.

nt>, nM y 0«* = El número de bancos, cajas de ahorros y sociedades de crédito hipotecario decla-
rantes. " • .

4. Tipo activo de referencia de las cajas.de ahorros (también conocido como «Indicador CECA, tipo
activo»)

— Se define como el noventa por ciento, redondeado a octavos de punto, de la media simple correspondiente a
ta media aritmética eliminando.los valores extremos de los préstamos personales formalizados mensualmen-
te por plazos de un año a menos de tres años, y a la media aritmética eliminando ios valores extremos de los
préstamos con garantía hipotecaria para adquisición de vivienda libre formalizados mensualmente por plazos
de tres años o niás.

Los tipos utilizados en el cálculo de las medias serán los tipos anuales equivalentes, ponderados por sus
respectivos principales, comunicados por fas cajas de ahorros confederadas al Banco de España, para cada
una de esas modalidades de préstamo y esos plazos, en virtud de lo previsto en la NORMA SEGUNDA.

De no recibirse
las operaciones

as comunicaciones de alguna caja confederada antes del día 20 de cada mes, respecto de
efectuadas en el mes anterior, se tomarán los datos del mes precedente de los que se dis-

ponga, en relación con la misma; pero, si no se contara con información dos meses consecutivos, dicha caja
se eliminará a efectos de los cálculos que deban realizarse, si bien será necesario, para determinar el índice,
que exista información de un mínimo de cuarenta cajas de las que se haya recibido puntualmente informa-
ción, o bien de Jn número de ellas que suponga, al menos, el 50 % del sector, en función del volumen de la
rúbrica de débitos a clientes. '

Las series de datos obtenidas se depurarán eliminando los valores extremos que se aparten de la media arit-
mética de la serie completa dos o más veces su desviación estándar (SD).

— La fórmula de

Siendo:

X = La media aritmética.

:álculo será:

I X,

= El dato correspondiente a cada entidad.

n =. Número de cajas de la muestra.

SD =

1 n 2

I (X,-X)
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. Para el cálculo de la media aritmética depurada se excluirán aquellos datos para los que se verifique cualquiera
de las dos condici nes siguientes: .

X,>X+2SD

X¡<X-2SD

5. Tipo de rend miento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre
dos y seis años :

— Se define como la media móvil semestral centrada én eí último mes de los rendimientos internos medios pon-
derados diarios de los valores emitidos por el Estado materializados en anotaciones én cuenta y negociados
en operaciones simples al contado del mercado secundario entre titulares de cuentas, con vencimiento resi-
dual entre dos y seis años. ' '

— El índice se calculará aplicando las fórmulas siguientes:

a) Para calcular el rendimiento interno efectivo de cada operación realizada:

b) El rendimiento internó medio ponderado diario se obtiene ponderando los rendimientos internos de cada
operació por sus respectivos volúmenes nominales de negociación: .

r ñ

c) Eí índice efectivo sé define como la media simple de los rendimientos internos medios ponderados.dia-
rios registrados en los seis meses precedentes al de la publicación: .

Siendo:

le - índice efectivo. . .

R - La media ponderada diaria, en tanto por ciento, de lastasas de rendimiento interno de las operaciones rea-
lizadas con todos aquellos valores que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que sean valores emitidos por el Estado y materializados en anotaciones en cuenta, negociados en
operaciones simples al contado én el mercado entre titulares de cuentas en la Central de Anotaciones.

b) Que sean valores.con tipo de interés fijo.

c) Que sean valores contratados a tipos de mercado, eliminando aquellos que, por cualquier motivo, se
cruzan a tipos muy diferentes.

d) Que el plazo residual del valor negociado esté comprendido entre dos y seis años. Sí existe cláusula
de amortización anticipada, se tomará la primera fecha de vencimiento.

P¡ = Precio total de la operación.

R¡ = Tipo de rendimiento interno de cada operación.

C = Importe bruto de un cupón.

T = Tiempo en años (365 días) entre la fecha de liquidación y el primer cupón.

N = Número de cupones que se han de pagar hasta la amortización.

M = Número de psgos de cupón por año. .

A = Valor de amortización.

t = Número de días con negociación en el período considerado.



6. Tipo interbancario a un año (también conocido cómo tipo MIBOR a un año) (65)

— Se define como la media simple de los tipos de interés diarios a los que se han cruzado operaciones a plazo de
un.año en el mercado de depósitos interbancario, durante los días hábiles del mes natural correspondiente. No
obstante, en los dtps hábiles en los que no se hayan cruzado operaciones a un año en el mercado de depósitos
interbancario español, se tomará como dato para calcular la rñedia mensual el tipo de contado publicado por la
Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósitos en euros a plazo de un año, calculado a partir
del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación (Euribor).

Para el cálculo del
reglas:

;ípo de interés diario en el mercado interbancario español se tendrán en cuenta las siguientes

a) De las operaciones cruzadas se excluyen las realizadas a tipos claramente alejados de la tónica general del
mercado.

b) Los.tipos diarios son, a su vez, los tipos medios ponderados por el importe de las operaciones realizadas a
ese plazo durante el día. • ' '

c) El plazo de un año se define como el intervalo de 354 a 376 días.

d) La fórmula dé cálculo es la siguiente: . .

• Para el cálcu o del tipo de interés diario ponderado en el mercado interbancario español:

Para el cálculo del tipo de depósitos interbancarios:

Siendo:

R<i = La mudia ponderada de los tipos de interés diarios, o la «Referencia Interránearia a un año», tal y
como'se define en el número 7 de este Anexo, los días que no se hayan cruzado operaciones en el
mércíido'español. • . •

R¡ = Los ti sos de interés de cada una de las operaciones cruzadas.

E¡ = El importe efectivo de cada operación.

n = Número de operaciones cruzadas en el día. .

IDI = El tipo MIBOR a un año. •

t = El número de días hábiles en el mercado interbancario. .

7. Referencia ¡nterbancaria a un año (65 bis)

— Se define como la media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes. del
tipo de contado publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito en euros a
plazo de un año calculado a partir deí ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades
de similar calificación (EURIBOR). .

(65) Redactado el apartad^ 6 por la Circular 1/2000, de 28 de enero. Véanse Ley 46J1998, de 17 de diciembre, sobré introducción del
euro (BOE de 18), artículo 32, y Orden de 1 de diciembre de 1999, sobre fórmula de cálculo del tipo de interés del mercado interbancario a
.un año MIBOR (BOE de 4).

(65 bis) Incorporado el apartado 7 por la Circular 7/1999, de 29 de junio, dirigida a Entidades de Crédito, de modificación de la Circular.
S/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela.
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ANEXO V (62)

CÁLCULO DE LAS TASAS DE COSTE ORENTABILIDAD DE OPERACIONES

La equivalencia financiera a que se refiere el apartado 2 de la NORMA OCTAVA de esta Circular tiene la siguien-
te expresión matemática. ~ '

Siendo:

* S

D=. Disposiciones. ;

R = Pagos por amortización, intereses u otros gastos incluidos en el coste o rendimiento efectivo de la
operación. ' • .

n - Número de entregas. •

m = Número de ios pagos simbolizados por R.

tn = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la de la disposición n.

U - Tiempo transcurrido desde ta fecha de equivalencia elegida hasta .la del pago m.

¡K = Tantc
teros

por uno efectivo referido át período de tiempo elegido para expresar los tn y tm en números en-

Por su parte, el tipo anual equivalente i (TAE) a que se refiere la indicada NORMA OCTAVA:

i - (1 + ¡k)1 - 1 ; siendo k el número de veces que el año contiene el período elegido.

(62) Modificada la denominación de los símbolos matemáticos del apartado 1 y suprimido el apartado 2 por Circular 13/1993, de 21 de
diciembre. •



\

Finangament Étic i Solidan

I I I . I I I ENTORN POLITIC

PREllNFORME DE LA INVESTIGACIO COMERCIAL

Amb la col-I;

FUNDACIÓ ;

^Z^iU

SOBRE LA CREACIO

D'UNA ENTITAT DE FINAN^AMENT ETIC

A CATALUNYA

boració de:

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Gabinet de Relacions
Internacionals

Ajuntjment
de Barcelona

FonsCatalti | | | l
ckCoopemció l i l i
dDesenvdupüuwnt



Meritxéll Collelldemont

Maig de 2003

2



1, ELS PARTITS POLÍTICS

Ens. aproximarem a la seva vísió a través deis programes électorals de.les
eleccions al Parlament de 1999 deis cinc partits catalans amb representació
parlamentaria (CIU, PSC, PP, ERC, IC-V)1.

El cóncepte de banca ética és un cóncepte molt póc estés en í'ámbit polític,
per tant, per avaluar la pércepcíó que els partits poden teñir respecte d'una
iniciativa de creació d'un instrument de fiñancament alternatiu haürém
d'analítzar altres variables relacionadas amb el tema. :

• • • • _ ¡

Així dones, ens interessa analitzar l'interés que els diferents partits mostren
per temes tais com l'economia social, el tercer sector i l'autoocupació. De
manera especial ens interessa veure si existeix la percepció que un déls
problemes ¡mportants d'aquests sectors és l'accés ai fínancament.

b'altra banda, també ens interessa coneixer la seva visió respecte íes
entitats fínanceres, especialnient les caixes d'estalvi i les cooperatives de
credit sobre les que él govérn cátala té competéneies. '

. La banca ética

El cóncepte de banca ética norñés apareix de manera directa en el
programa electoral dlC-V. Aquest partit proposa potenciar el
desenvolupament dé bañes étíes o solidaris com una de les vies per cobrir
fes necessitats fínanceres de Teconomia social. .

L'economia social . .

Tots els partits polítics afirmen la vóluntat de potenciar él desenvolupament
dé l'economia social i reconeíxen el paper d'aquest sector com a creador
d'ocupació.

Entre les mesures proposades per la promoció d'aquest sector, aquelles que
fan referencia a la millora del seu financament venen de mans del PSC, ERC
i IC-V. Les tres formacions proposen la creació. de líníes de fínancament
especifiques per aquest sector. A aquesta proposta, IC-V hi afegeix la
necessitat de desenvólupar é'ntitats de capital risc i societats de garantía
recíproca destinades a cobrír les necessitats de recononiia social.

L'associacionisme ,

De nou, totes les formacions polítíques afirmen la séva vóluntat de
potenciar Tassocíacíonisme i reconeixen el seu paper dins la societat
catalana.

ERC proposa el desenvolupament de jíniés de credit preferehcial destinades
a les associacions, mentre que la resta de'partits es decanten per fomentar

1 Partits polítics ordenats segóos éi nombre d'escons parlamentarte (en el cas del PP
i ERC -empatats en nombre d'escons- s'han ordenat per1 nombre de vots).



la donado de recursos perpart de íes empreses ¡ deis ciutadans a través de
la fiscalitat . -

L'autoocupadó individual

Tots els partits reconeixen la importancia de rautoócupacio en la creado de
nous llocs de treball i es comprometen a fomentár-la.

CIU i PP proposén dos instruments financers per l'autoocupació: el capital
risc i el desenvolupament d'avals per facilitar l'accés al crédit per creado
d'autoempreses. .

L'autoocupació col-lectiva: SAL i cooperatives

Tots els .partits. afirmen la seva voluntat de donar slipprt, a l'ámbit
cooperatiu. Ara bé, aquest suport sembla no anar encamínat a facilitar
Cacees affinancament d'aquest sector. • .

Les PIME .

Peí qué fa a J'ámbit de fa petíta i mitjana empresa, no homés totes les
formacions es comprometen en el recolzament a aquest sector sino que
també son conscients de les seves dificultáis de financáment i presenten
própostes per millorar aquesta situado.

Aqüestes propostes van des del desenvolupament de fons de garantía (ERC
i IC-V) fíns a la creado d'un segment de borsa per empreses mítjanes (CIU)
passaht peí desenvolupament d'insürumentá financers per l'exportació (CIU,
ERC), de capital rísc (CIU, PSC, PP, ERC) i de línies dé crédit preférent (CIU,
PP, ERC). \ .

L'aqricultura . • .

El sector ágrari és un deis altres ámbíts en el, qual la majoria dé partits
reconeixen la necessjtat de millorar el finan^ament.

En aquesta íínia, el PSC i el PP proposén la créació de línies de crédit
destinades ais agricultors jóyes i IC-V proposa el desenvolupament de línies
de crédrt destínades a les actívitats agroturístiques.

L'accés a l-habitatgé . .

Les dificuítats que representa Cacees a l'hab'ítatge per un grup important de
persones no passen desapercebudes a cap formado política. Ara bé, la
rnajpria de respostes a aquesta problemática no passen per 1'ambit fiñancer.

Les polítíques mes esteses están relacionades amb la promoció dé les
•cooperatives d'habitatge i de l'habitatge protegit -de compra i llogüer-.



Peí que fa a les polítíques de tipus financer, trobém la promoció deis
comptes d'estaví-habitatge (PP, ERC) i el desenvolupament de líníes de
crédít especifiques (CIU). .

Altres aplicacíons deis instruments .financers

En alguns casos es proposen ínstruments financers per sectors que es volen
recolzar tais com la industria audiovisual (CIU, IC-V), la industria cultural i
de Cocí (CIU) i les empreses d'alt contingut de recerca (CIU).

També en alguns casos es proposa la utilítzació d'instruments financers per
incentivar projectés que es creüen d'utilitat social com és el cas deis
projectes d'insereió laboral (CIU), deis projectés de millora de lagestió
ambientalde les empreses (CIU) i del fpment deis estudis universitarís (PP).

Les erititats fínánceres: les Caixes d'Éstalví

De forma majoritáría es reconeix el paper réllevant dé les Caixes d'Estalvi
en l'economia catalana.

El PSC manifesta explícitament la seva voluntat de mahtenir la naturálésa
jurídica actual de les Gaixes d'Estalvi. ' ,

Hí ha partits que proposen enfortír el paper social de les Caixes (PSC, ERC) i
la seva vinculacidal territori (PP)..

En relació a l'obra: social de les Caixes ni há propostes per incrementar la
capacitat política per influir en la seva orientació d'acord amb les prioritáts
de la societat catalana (PP, ERC, IC-V). .

D'altra banda, el PSC propósa prómoure les entitáts fínánceres cooperativés
i ERC i IC-V proposen revisar el paper de Tactual Instituí Cátala de
Fínances.

Vísió de coniunt

• En conjunt, el ,concepte i la filosofía de la banca ética son prácticament
desconeguts pels partits polrtics catalans. Igualment, la idea d'exclusió
fínancera no apareix en els programes com un fet condicionan! per
amplis sectors de la població catalana alhora de determinar les
possibilitats efectíves d'estalvi í/o de crédít, •

• La responsabilítat social de les empreses és un altre concepte que
tam.poc apareix de manera explícita en els programes eléctorals de les
diferénts agrupáciohs. Aíguns partits fan referencia a la necéssitat
d'estáblir uns crítéris étics-.en.ies reíacions económiqu'es internacionals
(PSC i IC-V). D'altra banda, CIU es compromet a potenciar el corriere
just.

• En termes generáis, els partits polítics catalans mostren interés pels
sectors ais quals es' pretén dirigir un instrument financer de carácter



\ '

social: el tercer sector, l'economía social, l'autoocupació,.'.. Així com per
algunes de les problemátiques que están darrera la creado d'urí

. instrumentd'aquest tipus: l'átur/ la dificultat d'accés a l'habitatge,... que
afecta de manera important a determináis col-lectius (joves, dones, gent
gran, immigrants,...)- ' .

No sempre ('interés mostrat per certs sectors es converteix en propostés
concretes i en poques ocasíons, aqüestes propostes son d-'ámbit
firiancer. Aixó es especíalmént relleyant en el cas de problemátiques
individuáis (manca de treball, d'habitatge,...) i en el. cas de les
cooperatives. En canvi en altres ámbíts, com Jes PIME, sí queh i ha
cónsciéncia política de les díficultats d'áccedir al financament.

La utilització d'instrumeríts financers. per tal de recolzar certs sectors i
impulsar certes polítiques no és una actuado désconeguda en f'ámbit
polític. . ' • ' • . . • '



Promocíó de la banca ética
Promoció de l'economía social

Discriminado fiscal positiva
Lfnles-de financament especifiques
Capital rísc
Socletats de garantía recíproca

Promoció de l'associacionisme
Línies de crédlt preferenclals
Físealltat que fomentf les donacions per part de ciutadans I empreses

Promoció de Tautoocupadó individual
Capital risc per empreses d'autoocupacló
Avals per creado d'empreses d'autoocupacló

Promodó de l'autoocupadó col.lectiva (SAL 1 Cooperativos)
Promoció de les PIME

Capital rfs£
Instruments flnancers per a l'exportacfó
fons de garantía
Línies de c-rédltpreferent
Segment de borsa per émpresesrhltjanes

Agricultura
Promoció de les cooperatíves agráries
Millorá de les fonts de financament
Línies de crédft per á joves agricultors
Linies-de crédlt per Tagroturísme



CIU -PSC PP ERC IC-V
Accés a l'habítatge

Promoció de íes cooperatfves d'habltatge
Promoció dé l'habítatge'de lloguer
Comprometre robra social de íes Caixes en la problemática de l'habltatge-
Promoeló deis comptes d'estalvl-habltatge'
Lfnies de crédit per facllltar-ne l'accés.

Altres instruments fínancers
Sistemes dé fínancament alternatius per projectes d'fnserció, laboral
Lfnies de crédit amb tipus-d'ínterés baix per empreses que millorín la gestió ambiental
Lfnies de fínancament per la industria cultural 1 de Tocl - -
Lfnies de fínancament per la industria audiovisual
Noves formes de.financament.pér empreses amb aít contíngut de recerca
Crédits avalats amb tfpus d'lñterés baix per estudls úníversitarís

Política en reladó a les Caixes d'Esta I vi
Mantenlr la seva naturalesa jurídica
Augmentar la seva vinculado al terrltori
Enfortir el seu.paper social
Participado poíftíca-en l'orjentacíó de la seva obra social

Revistó del paper de rinstitut Cátala de Flnances
Promoció de les entltats financeres cooperatíves
Promoció de criteris étics en les relacions económiques internacionals MMl



2. ELS SINDICATS

Apartat pendent de recepció de dades scMicitades.
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1 EL MARC CULTURAL I LEGAL

Qualsevol iniciativa cTautogestió de recursos económics destinats a la
intercooperació es trobá amb dos obstacles de considerado: l'un, relatiu a
la cultura financera del nóstre entorn i l'altre, derivat deis límits que ens
imposen les liéis.

El primer obstacle fa referencia a la mehtalitat emínentment conservadora
que impera en.materia d'estalvi. Fins i tot al si deis sectors mes
progressistes de la nostra societat, el tema de la bütxaca está ancorat, no
sense rnotius, en una tradició abandonista: es considera que no és cosa de
jugar ámb els diners, i quejes institucions financéres tradicionals son les
úniques capacitades per a gestionar els nostres diners amb un mínim de
professionalitat i seguretat, tot i que aixó siguí amb un preu molt elevat,
tant a nivell de condicions abusives com en quant a la total desvinculado
respecte al destí que es dona a les nostres aportacians, tal i com
comentáyem a l'article anterior.

El segon obstacle parteix de ('evidencia de que les liéis, tant estatals com
transnacionals, consagren ¡ garanteixen I'oligopoli de les entitats financéres:
jugant fort amb ('argumentado de la seguretat i solvencia deis mercats
financers, imposen uns peatges gairebé insalvables per a la constitució de
xarxes alternatives i no especulatives dé finangamént. No només la
legislado sobre entitats financéres, basada fonamentalment en
l'administració de recursos aliens, sino també, i aixó fá mes mal: la
regulació deis establiments financers de crédit, basada en la Segona
Directiva de; Coordinació Bancária (LCEur 1989\1856). S'entén per
establirhents financers de crédit aquells que no poden captar fons
reemborsables del públic en forma de dipósit, préstec, cessió temporal
d'actius financers o d'altres análégs, qualsevol que siguí el seu destí; en
cbnseqúéncia, no els hi és d'aplicació la legislació sobre garantía de dípósits.
Els establiments financers de crédit poden realitzar actívitats de préstec i
crédit/ incloent crédit al consum, crédit' hipotecan i finangamént de
transaccións comerciáis; les de "factoring" i activitats complementáries a
aquest; les d'arrendament financer i activitats complementáries. En
definitiva, estem parlant d'establiments oberts al públic que administren
únicament recursos propis.

Dones bé, a banda d'altres requisits legáis i administratius mes o menys
rellevants, s'exigeix per a exercir l'activitat que es revestéixí la forma de
societat anónima i teñir un capital sociaí mínim de 850 miiions de pessetes.
És evident la mercantilítzació i selectivitat deis requisits, que deixen fóra la
majoria d'iniciatives microecohpmiques de finangamént solidan d'ámbit
reduít. ' ' . . .

,Les cooperatives de crédit i caixes rurals (Llei estatal 13/1989 i el seu
Reglament, Reial Decret 84/1993) obren aparentment mes la má, en
permetre compaginar Testructura empresarial cooperativa amb les activitats
própíes de qualsevol entitat financera, amb uns requisits de constitució peí
que fáal capital social mínim mes "accessibles":
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Vegem alguns articles del Reglament (¡nsisteixo, de competencia estatal) de
les cooperatives de credit. Indico en negreta alguns aspectes especialment
interessants: .

"Artículo 3: Capital social mínimo. .

1. La cuantía mínima del capital social de las cooperativas de crédito, en función del ámbito territorial y
del total de habitantes de derecho de los municipios comprendidos en dicho ámbito, será la siguiente:

a. Cooperativas de crédito de ámbito local que vayan a operar en municipios de menos
de 100.000 habitantes de derecho: 175 millones de pésetes.

b. Cooperativas de crédito de ámbito local no incluidas en el apartado aríerior, ni en el
siguiente, o de ámbito supralocal sin exceder de una Comunidad Autónoma: 600
millones de pesetas.

i .

c. Cooperativas de crédito con sede o ámbito que incluya los municipios de Madrid o
Barcelona o de ámbito supraáutonómico, estatal o superior: 800 millones de pesetas.

2. Las cooperativas de crédito no podrán operar fuera de sü ámbito territorial/ delimitado en
el Estatuto, sin previamente haber modificado éste y haber ampliado su capital social para
ajusfarlo a los términos de la escala anterior. . .

Quedan a salvo ío dispuesto en el artículo 4, apartado 2, último párrafo, de la Ley 13/1989 y las
operaciones meramente accesorias o instrumentales respecto al objeto social.

3. El capital social mínimo ha de estar íntegramente suscrito y desembolsado.

Los desembolsos se efectuarán, necesariamente, en efectivo. Cuando la entidad se constituya á partir de
la escisión de una sección de crédito se incorporará al capital social la parte de los Fondos Se Reserva,
obligatorios y voluntarios, que en la escritura de escisión se atribuya a la sección escindida, siempre que
ló permita la legislación cooperativa aplicable. .

Artículo 4 . Requisitos de la solicitud. ' *

1. La solicitud de autorización para la creación de una cooperativa de crédito cuyo ámbito proyectado no
exceda del autonómico se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma del
domicilio de la proyectada entidad, quien en el plazo máximo de dos meses la elevará con su informe a
la Dirección general del Tesoro y Política Financiera. Si el ámbito excediera del autonómico se presentará
ante encentro directivo atado, quien solicitará informé a la Comunidad Autónoma del domicilio social de
la entidad en proyecto, continuándose la tramitación del expediente si no se recibe dicho informé
transcurridos dos meses desde la solicitud. En ambos casos, la solicitud deberá ir acompañada de los
siguientes documentos: ,

a. Proyecto de Estatutos sociales, acompañado de la certificación sobre, la denominación
propuesta, a la que se refiere el apartado 3 de este artículo.

b. Programa de actividades, en el que de modo específico deberá constar el género de operaciones
que se pretenden realizar y la estructura dé la organización de la entidad, así como la
vinculación de aquellas operaciones a las necesidades financieras de ios socios.

c. Relación de los socios que han de constituir la sociedad, cuyo número habrá de respetar los
mínimos establecidos en el artículo 5 de la Ley 13/1989, o en la legislación autonómica, con
indicación de sus respectivas aportaciones ál capital social. Tratándose de socios que tengan la
consideración de personas jurídicas, se facilitarán las cuentas anuales y los datos económico^
financieros más relevantes de sus dos últimos ejercicios, los informes de auditoría - sí los
hubiere -, las participaciones en su capital con porcentajes superiores al 5 por 100 y la
composición de sus órganos de administración.

d. Relación de personas que hayan de integrar el primer. Consejo Rector y de quienes hayan dé
ejercer como Directores generales o asimilados, con información detallada sobre la trayectoria y
actividad profesional de todos ellos.

e. Justificación de haber constituido en el Banco de España, en metálico.o en valores públicos, un
depósito equivalente al 20 por 100 del capital social mínimo exigíbíe.

\ ' ' • • • - i

2. En todo caso, cabrá exigir a los promotores cuantos datos, informes o antecedentes se
consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos en este Reglamento.



3. La'certificación negativa sobre la denominación propuesta será doble, una expedida por la Sección
Central del Registro de Cooperativas del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social o, en su
caso, por la Comunidad Autónoma competente, las cuales previamente habrán solicitado al Banco de
España informe.sobre si en el Registró especial de Cooperativas de Crédito, a cargo de dicho organismo,
está inscrita una cooperativa be ésta clase con la misma o parecida denominación; además deberá
obtenerse certificación- negativa del Registro Mercantil Central. La certificación negativa concederá
prioridad de uso a quienes primero la hayan solicitado y quedará reservada por el tiempo que dure la
tramitación del expediente de Constitución dentro de los límites previstos en este Reglamento.

Artículo 5. Denegación de la solicitud.

1 . El Ministro de Economía y Hacienda podrá denegar la autorización, mediante resolución
motivada, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 2 o cuando, teniendo en cuenta la
situación financiera o patrimonial de los promotores que vayan a disponer de una
participación significativa en el capital social, no quede asegurada la gestión sana y prudente
de la entidad proyectada, todo ello según lo previsto en la legislación de entidades de crédito.
Además, el Ministro podrá denegar la autorización cuando en el proyecto presentado ño se
aprecie la existencia de intereses o necesidades económicas comunes que han de constituir la
base asociativa de la cooperativa.

2. La autorización podrá también ser denegada cuando el buen ejercicio de la.supervisión de la entidad
pueda ser obstaculizado por los vínculos estrechos que la misma mantenga con otras personas físicas o
jurídicas, por las que esté sujeta alguna de dichas personas físicas o jurídicas, o por problemas
relacionados con la aplicación de dichas disposiciones.

A estos efectos, se entenderá que existen vínculos estrechos, cuando dos o más personas físicas, o
jurídicas estén unidas mediante:

a. Un vínculo de control en el sentido que determina el artículo 4 de la Ley 24/1988, del Mercado
de Valores, o

b. El hecho de poseer, de manera directa o indirecta, o mediante un vínculo de control, el 20 por
100 o más de los derechos de voto o del capital de una empresa o entidad.

3. Denegada, én su caso, la solicitud, y, sin perjuicio de poder impugnar la resolución ante el orden
jurisdiccional contencioso-administratrvo, se procederá por el Banco de España a la devolución, a
solicitud de los promotores, del depósito efectuado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo e) del
apartado 1 del artículo 4. Asimismo procederá su devolución en el supuesto de renuncia a la solicitud."

Hi ha un grau de burocracia i un marge dé discreciorialitat per part del
Ministeri que, a la práctica fa molt difícil endegar, si mes no en una primera
fase, el projecte d'entitat dinancera amb la forma de cooperativa de crédit.
L'experiéncia propera de "Caixa Llobregat Anoia" ens pot il.lustrar sobre les
dificultáis practiques en qué es pot trabar un projecte de finangament
álternatiu que vulgui comencar de manera diguem-ne oficialista.

Tanmateix, cal observar que es contemplen uns ámbits territorialsreduíts
que exigeixen ün capital social inicial sensiblement inferior al. deis bañes i
cáixes, cosa que caldrá teñir en compte.

Al meu parer, hem de descartar ara la opció.de la cooperativa de crédit com
a forma idónia per a endegar una prganització financera que funcioni des
delprimer día.

Val a dir, no ens seryeixen els mecanismes previstos per la legislado
financera en materia d'entitats financeres i, com ja hém vist, tampoc en
materia d'establiments financers dé crédit.



2 CONCRECIO DELS MODELS OPERATIUS

Ens queda la possibílitat, consistent en-limitar f'ámbit d'activítat de manera
que els servejs no s'adrecin al públic. en'general, sino només ais socis d'una
entitat jurídica d'intercooperacíó. La base legal (1 ) la trobem en la propia
legislado catalana dé cooperatives i de seccions de crédit de les
cooperatives, i tiñdria tres modalitats practiques d'aplicáció, no
incompatibles entre elles:

A) COOPERATIVA DE SERVÉIS FINANCERS DE PRIMER GRAU;
B) COOPERATIVA DE SERVÉIS DE PRIMER GRAU AMB SECCIÓ

CRÉDIT;
C) COOPERATIVA DE SEGON GRAU AMB .O SENSE SECTOR DE CRÉDIT.

DE

MODALITAT A) COOPERATIVA DE SERVÉIS FINANCERS
DE PRIMER GRAU

La cooperativa de servéis financers només treballaria amb recursos propis
aportats pels socis i els socis col-Iaboradors, i s'adregaria a donar suport
financer a projectes. emprenedors deis-socis, que poden ser persones
físiques o jurídiques que realitzin activitats económiques percompte propi.

Estructura social:

1.- Socis (socis de servéis): Qualsevol persona física o jurídica -pública o
privada- que realitzi activitats económiques per compte propi.

2.- Socis col-Iaboradors: Qualsevol persona física o jurídica -públiGa o
privada- que es vulgui vincglar a la cooperativa aportant capital.

Estructura del capital:

a) Aportacions deis socis de servéis:

a. l ) Aportacions obligatóries: La quantitat mínima que s'estableixi per a
ássolir la condició dé soci. Pot ser variable, en funció deis
parámetres que es vulguin considerar.

a.2) Aportacions voluntáries: Les aportacions addicionals que vulguin fer
els socis de servéis, amb les condicions de retribució i termini que
es pactin. .

b) Aportacions deis socis col-laboradors:

b. l) Aportacions obligatóries: La quantitat mínima establérta per a poder
incorporar-se co'm a soci col-laborador. També pot ser variable, en
funció deis parametres que es consideri convenient ihtroduir.



b.2) aportacions voluntáries: Les.aportacions addicionals que vulguin fer
els socis col-laboradors, amb les condicions de retribució i termini
que es pactin.

Condicions de les aportacions al capital:

Participa en els resultáis, posítius o negatius de l'exercici.

Les diferents aportacions poden ser retribuídes mitjangant interessosPixes o
variables, indexats o ño.

Les aportacions obligatóries es manteneh durant tot el temps que es
pertanyi a la cooperativa com á soci de servéis o soci col-laborador.

Les aportacions voluntáries teñen el termini qué es pacti.

Les aportacions al capital son transmíssibles ínter vivos entre els socis. En
cas dé mort d'un soci persona física o liquidacio d'un soci persona jurídica,
él/s successor/s es sitúen en els drets i obligacions que tenia el causant
amb la cooperativa de servéis.

Servéis financers:

Els servéis financers van orientats únicameñt ais socis de servéis que els
sol-licitin i compíeixin els requisita establerts. Poden ser de dos tipus:

a) Suport financer directe (préstecs amb o sense garantía, amb límit de
capital fix o variable; endossament d'efectes comerciáis i financers,
etc.).

b) Aportado de garantía davant tercers (mitjangant un fons de garantía o
fiangament específics), tot pactant les condicions del finangáment directe
i del dipósit pignorat, si s'escau.

Estructura de qovérn:

a) Órqans obligatoris:

a.'l) Assemblea general, formada per tots els socis de servéis i socis
col-laboradors; és possible la celebrado d'assemblees yirtuals o
telemátiques, cosa que pot ser d'interés si considerem com a
possible una base social nombrpsa i d'espéctre territorial ampli;

a.2) Consell rector, elegit per l'asseniblea d'entre els seus socis;

a.3) Interventor/s de cómptés, elegits per l'assemblea d'entre els seus
socis; els carree de cohseller i d'ínterventor son incompatibles.



b) Organs fácultatius:

b.l) Direcció o comité de direcció. Els seus membres son nomenáts i
cessats peí consell rector. ;

b.2) Comité técnic independent. De composició estable, adaptada al
projecte en concret o mixta. Tramita i resol o eleva a un altre órgari
una proposta vihculant o no sobre els aspectes técnics i financers
de les sol-licituds de finangament. .

b.3) Comité étic independent. De carácter estable o adaptat a cada
projecte o mixt: estableix criteris generáis de carácter étic, vigila el
compliment deis principis estatutaris de caire étic per part de la
cooperativa i informa sobre el contingut d'interés social del projecte
que sol-licita finangament.

b.4) Comité de recursos. Elegit per l'assemblea d'entre els seus socis,
amb la possibilitat de que hi hagi un assessor extern. Resol sobre
els recursos deis socis contra acords del consell rector.

Val a dir que les bpcions b.2) í b.3) no son tancades; és possible un únic
comité mixt, amb composició mes o menys estable/variable en fundó deis
projectes a analítzar. El que sí és important és preservar la independencia i
el rigor d'aquest comité. Cal cercar mecanismes de control que evitin les
"pressions" informáis deis organs polítics dé la cooperativa, o de persones
en situado de poder sobre algún o alguns deis -membrés del comité. La
independencia ho ha de ser en l'ámbit de la lliure i responsable opinió de
tots i cadascun deis membrés del comité. Aixó no és incompatible amb un
treball remunerat (trebálladors, socis de treball, etc.), sempre i quan
s'estableixín les adequades cauteles que evitin situacions "delicades".
Aquest en un punt clau en tot el proces: quan mes alternatiu siguí el
projecte mes rigórós , s'ha de ser en ['aplicado deis principis
d'independéncia, objectivitat i qualificació técnica deis membres del/s
cómité/s.

Drets socials

a) Dret de vot: el teñen tant els socis de servéis com els socis
col-laboradors. Observacions: . .

a. l ) El vot pot ser igual ó ponderat en una relació máxima de un a cinc;

a.2) El conjunt de vots deis socis col-laboradors, no pot ultrapassar el
40% deis vóts socials totals. Aquest percentatge, si constitueix un
límit "incomode", pot salvar-se mitjangant la creació d'associacions

, dé suport o "lobbies", amb personaíitat jurídica propia i amb
qualitat de sócies de servéis amb vot ponderat (de consumidors
responsables, per a un entorn ecológic, etc.), que com a tais
associacions incorporarien un nombre^ indefiriit de persones no
sócies interessades, a la manera, salvant íes distancies, de les
associacions de suport d'OIKOCREDIT constituídes a cada país.



b) Dret dé veu: el teñen tots els socis de servéis (SS) i tots els socis
coHaboradors (SC).

c) Dret a elegir i ser elegits pels carrees socials: Tantels SS com els SC. Si
els «estatuís o permeten els SC poden ser presents al consell rector, el
qual en tot cas ha d'estar format per una majoria de membres i vots
socials corresponent ais SS.

d) Conflictes d'interessos; es regulen per llei i estatuts les situacions én que
un SS o SC s'ha d'abstenir en alguna votació i/o debat. Per exémple: SS
membre del consell rector, que ha de debatre i decidir sobré una
proposta presentada peí comité técnic sobre una sol-licitud de
financáment feta per aquest SS.

Notes per a elaborar un protocol normalitzat de treball

Val a dir que, davant de qúalsevol sol-licitud presentada, el primer análisf a
fer és el de la finalitat de 1'operació, valorant la seva significado
socioeconómica en uncontext d'afavoriment de l'autoocupació mitjangant.
tecnologies no agressives, o projectes emprenedors potencialment valuosos
pero mancáts de capital i/o experiencia. En aquest sentit, és interessant fer
notar el supprt donata projectes de formado técnica i cooperativa, a
aquells que impliquen la incorporado de nous socis treballadors a les
cooperatives i a aquejls projectes imaginatius endegats per gent molt jove
sense experiencia profesional. .

Aquesta primera valorado no garantista pot fer-la una persona proposada
per cada expedient concrét, coneixedora del sector económic i geografic on
s'há de desenvolupar el projecte. ' •. ••

Una vegada s'ha constatat que val la pena afavorir el projecte per la
seva qualitat intrínseca, hom passa a analitzar les qüestions financeres -
forma de devolució de capital i interessos, terminis, etc.-, així com les
garanties. En aquest terrény s'intentárá ser mes imágiriatiu i flexible que les
formules tradicionals, potencíant, per exemple, els fiangaments dividits i no
solidaris (2 ) . Les comissions poden substituir-se per quotes, sense
connotacions tant negátivés i amb un tractament fiscal mes favorable per a
la cooperativa. Els interessos de mora poden substituir-sé per sancions
económiques per temps de retard, en base al contráete, els estatuts ¡ amb
un procediment que respecti el príncipi d'aüdiéricia, en tráctar-se d'una
modalitat de sanció cooperativa (i amb les mateixes consideracions peí que
fa a un tractament fiscal molt mes favorable per a la cooperativa).

És una comissíó técnica qui fa la proposta al consell rector, que decideix
sobre l'aprovació de l'operació.

Tot aixó implica un control extremadament rigorós d'uns recursos escassos i
valuosos i un procés de creixement compatible amb un discurs
descentralitzat i autogestionari, on és prioritari el factor qualitatiu a la mera
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acumulació de magnituds numériques. És un procés lent per naturalesa, on
és rfiés important l'autoaprenentátge del dia á día que no pas la
magnificado d'óbjectius, i que es mantindra en la mesura en que tots
siguem conscients de que és, a la vegada, un procés delicat i que posa a
prova, realmént, la coherencia de molts deis nostres plantéjaments
democrátics, populare i alternatius.

MODALITAT B) COOPERATIVA DE
SECCIÓ DE CRÉDIT

PRIMER GRAU AMB

En constituir una secció de crédit, la cooperativa pot operar ámb recursos
aliens aportáis pels SS o SC, oferint els mateixos próductes o servéis que
qualsevol entitat financera. '

La secció dé crédit perrhet ('administrado de recursos reemborsables
aportats pels socis i pels socis coMaboradors per a reforgár el finangament
cooperatiu, el préstec de fons ais socis i socis col-laboradors per a activitáts
relacionades amb l'activitat cooperativa o amb les necessitats familiars i
l'qbtehció, ensems, d'ecoriomies d'escala en l'admihistració de l'estalvi deis
socis i socis coMabqradors.

També és possible, dins d'aquesta modalitat, la creado d'una cooperativa
mixta amb secdó de crédit de servéis i, p.e,, de consumidors i usuaris, í/o
de treball associat, etc., amb qualsevol combinado que una llei de
cooperatives molt flexible ens permet

Aquesta estructura amplia el ventall d'operáctons finangables mes enllá de
projectes emprenedors deis socís, ja que en poden ser benefíciaris els socis
col-laboradors i les famílies d'uns i d'altres. Per altra banda, permet finangar
aspectes de cobertura molt mes complicada amb Topció anterior, com ara el
consum responsable, l'accés a l'habitatge, necessitats familiars, etc.

Els recursos de la secció de crédit no es poden. aplicar a la creació o
finangament de societats o d'empreses la forma jurídica de les quals no
siguí la de cooperativa. Queden exemptes d'aquesta prohibido les societats
agráries de transformado (SAT) o qualsevoí altra empresa d'économia
social.

La secció de crédit és una unitat económica específica, pero sense
personalitat jurídica propia. * • .

Está sotmesa a la seva lléi catalana reguladora ( 1 bis) i, en alió no derogat
per aquesta, en el Reglament que la desenvolupa, i a les normes i
actuacions de comproyacjó dictadés o establertes específicameht peí
Departament d'Economiá i Financés. La seva inscripcíó es fa al Registre de
Cooperatives de Catalunya.



No hi ha, dones, tóts aquelís obstacles que véiem per a la creado d'una
entitat financera dássica (Neis restrictives, subordinado a decisions gairebé
discrecionals d'autoritats no catalanes...). • ' *

No es pot crear una seccíó de crédit que vingui á consistir en l'objecté social
o activítát principal de la cooperativa, per evitar que, en la práctica,
s'estigui creant una cooperativa de crédit saltant-se els requisits establerts
per a aqüestes. Qualsevol cooperativa amb secció de crédit ha de realitzar
aitres activitats que justifiquin la seva existencia -assessorament,
acompanyáment en éls projectes emprenedors, investigado ética,
publicacions, promoció de la intercooperació, organització de jornades i
congressos, organització de semínaris i realització de cursos de formado
sobre firíangament étic, etc.

Éventuálment, FETS podría, convértir-se en una cooperativa.de servéis de
primer grau arrib secció de crédit, traspassant a aquesta totes les activitats
no directament financeres que ve realitzant.

Cal estudiar bé la'llei catalana de cooperatives de crédit, per tal de complir
amb els límite d'inversió, concentració de risc, liquidesa, etc.

Totes les consíderacions estructuráis i operatives abans formulades peí que
fa a les cooperatives de servéis firiancers de primer grau son aplicables a la
cooperativa de primer grau amb secció de crédit, amb les següents
específicitáts derivades de ('existencia d'aquesta secció:.

a) Cal un director de la secció de crédit.
b) La concessio de cada operado de préstec o de crédit necessita de l'acord

del conséll rector o de l'órgan que aquest hagi facultat expressamerit,
amb informe previ del director o gerent.

c) Les cooperatives amb secció de crédit están sotmeses sempre a
auditoria externa, amb un informe específic sobre la secció.

d) L'assemblea general té unes competéncies especifiques inderogables,
que consisteixen en establir els límíts a qué en cada exercid estara
sotmesa l'activitat financera de la secció de crédit en els següents
aspectes:

1. Import máxim de les pperaciops actives amb la propia
cooperativa, que no pot ultrapassar el límit del 50% deis recursos
de la secció. . .

2. Import máxim del límit global anterior que es pot invertir en
immobilitzat de la cooperativa, quan la xifra resultant excedeixi
del 25% deis recursos de la secció, import que no pot ser superior
al 50% de l'apartat anterior. .

3. Pisponibilitats liquides mínimes que mantindrá en rélació amb els
seus recursos.

El darrer punt és molt interessant, perqué atribueix a l'órgan sobirá
d'autogestió de (a cooperativa la decisió sobre el rpmaneñt disponible que
en cada exercici s'Ha de mantenir.

Els saldos creditors deis socis i socis col-Iabpradors amb la secció de crédit
son passiu exigible per aquests en els termes acordats entre la cooperativa i
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els socis i socis col-laboradors individualmente aquí cal trobar l'equilibri
entré la flexibilitat i adaptado a l'estalvíador finalista, coherents amb els
principis étics *de l'órganització, i la necessária normafització de
prócediments per a assolir el mínim nivell de flexibilitat i agilitat operativa
exigible, lluny, en qualsevol cas, del mer contráete d'adhesió que impera en
el monóleg (que no diáleg) entre les entitats financeres i la societat.

Observem, de nou, el gran margé de gestió a través de la Hibertat de pacte
deis recursos aliens aportats1 a la seccíó de crédit.

MODALITAT C) COOPERATIVA DE SEGON GRAU AMB O SENSÉ
SECCIÓ DE CRÉDIT (3 )

Les cooperatives de segon grau teñen I'objecte,;ségons la Ileí, de completar,
promoure, coordinar, refórgar o integrar l'actívitat económica de les entitats
que en son membres, amb l'extensió o l'abast que estableixin éls estatuts
respectíus. .

Poden ésser socis d'una cooperativa de segon grau les cooperatives de
primer grau, els socis de treball o tota entitat o persona jurídica, pública o
privada, i també els; socis col-laboradors, qué s'hi incorporen en les
mateixes condicioris que en la resta de cooperatives. En tot cas, les
cooperatives que en son sócies teñen en tot moment i en tots els órgans,
com a mínim, la meitat deis vots socials.

El nombre mínim de socis d'una cooperativa de segon grau és dé dos, deis
quals almenys un ha de ser cooperativa.

Aquesta opció es pot contemplar com una alternativa ab initio a les
anteriors o com el producte d'un procés de desenvolupamerit deis models
anteriors, de tal manera que una vegada assolides les dimensions critiques
que oblíguin a modificar resquema organitzátiú, sigui una alternativa
horitzóntal, en xarxa i propera a les realitats locáis a d'altres ópcions que
tendeixin a sistemes mes verticals, burocratitzáts i llunyans, via
transformació en entitats financeres clássiques o, en qualsevol cas,
subjectes a processos mes susceptibles a operacions de presa de control
per part d'agents externs de caire especulatiu, capitalista o poc interessats
én el manteniment d'un funcionamént i uns.processos de presa de decisions
democrátics i empárats també pels principis étics que animen el seu
funcionamént. Seria el repte que, potser, desmentiría l'axioma ja enunciat
de que quan.una experiencia alternativa de financament té éxit deixa de ser
alternativa.

Es tractaria d'un procés semblant al que'realitzen les cél-lules quan,
arribada la sevá maduresa, es divideixen i creen un teixit. Aquest teixit
seria la cooperativa de segon grau, que establiria els criteris generáis
d'actuació, la imatge "de marca ética" i la coordínació d'operacions
sindicades o de gran volum, a totes les entitats de finángament membres,
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producte d'aquesta divisió horitzontal que es proposa, i que pot ser de dos
nivells:

a) Una divisió funcional: cooperatives especialitzades en determináis
sectors d'activitat o finalitat; • .

b) Una divisió territorial: creado de cooperatives cióniques o franquiciades
vinculades a diferénts ambits territorials, sempre reduíts per a preservar
el carácter de proximitat a l'éstalvi i a les inversions que es propugna.

La cooperativa de segon grau, sense pérdre de vista aquesta proximitat
sectorial o territorial, pot abordar projectes d'ámbit mes general, utilitzant
eines própies de la globa/ització económica sense malmetre ni e/s príncipis
etics ni ¡'estructura democrática dei conjunt. Mitjangant la creado d'una
secció de crédit de la cooperativa de seqon gráu. amb fons aportats per les
entitats sócies o socis col-laboradors -qualsevól- , i també a través
d'aportacions al capital com les ja indicades mes amunt, es poden abordar
projectes financers d'intercooperació d'ámbit mes general, amb
col-laboració amb entitats d'altres paísos, etc. Aquí tindria una incidencia
particular la possibilitat d'ínvertir en projectes de desenvolupament local a
d'altres paísos necessitats d'assisténcia, etc., així com la possibilitat de
incorporar socis de tercers paísos i crear seccions adáptades á cada regió o
país, amb la necessária proximitat a la concreta realitat social. Seria la
plasmació práctica del tant comentat repetit aforisme relatiu a la permanent
intercomunicacio entre les exigencies de pensar i actuar en general i pensar
i actuaren local.

El personal al sérvei d'aquestes cooperatives. Els socis de treball (4)

No cal dir que qualsevól deis modeís examinats pot contractar
personal per a desenvolupar la seva activitat.

Pero sí que cal teñir en compte que totes elles poden integrar aquest
personal a través de la figura del soci de treball, forma de vinculació
sociolaboral que permet una integrado mes plena del personal en un ámbit
empresarial autogestionari, amb presencia ais órgans de decisió i
representado de la cooperativa i amb els drets socials que com a socis els

'pertoquen.
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NOTES 1 a 4

(1) Base legal

Llei 18/2002, de cooperatives

Article 1
Concepte i carácters

1. Les cooperatives son societats, amb plena autonomía i sota els princi'pis de lliure adhesió i
de balxa. voluntaria, amb capital variable i gestió democrática, que associen persones físiques
o jurídiques que tenén necessitats o interessos socioeconómics comuns, amb el propósít de
millora.r la situado económica i social de llurs components i de l'entorn comunitari, fent una
acttvitat empresarial de base col-lectiva, en la qual el servei mutu i l'aportació pecuniaria de
tots el§ membres perrrietin de complir una funció que ttendeix a millorar les relacioné
humanes i a posar els interessos coi-lectius per damunt de tota idea de benefíci particular.
2. Els principis cooperatius formulats per l'AHanca Cooperativa Internacional s'han d'aplicar al
funcionament i a l'qrganització de les cooperatives, s'hari dfncorporar a les fonts del dret
cooperatiu cátala com a principis generáis, i aporten un criteri interpretatiu d'aquesta Uei.
3. Tota activrtat económica o social pót ésser objecte d'una societat cooperativa.

Capítol I I I
Régim social

Article 17
Socis .

Pot ésser sócia d'una cooperativa de primer o segon grau tota persona física amb plena
capacitat d'obrar, llévat deis casos autoritzats expressament per aquesta Llei, especialment
peí qué fa a les cooperatives diniciativa social. També en pot ésser sod-o spcia tota persona
jurídica, publica o privada. , -

Article 20
Efectes económics de la baixa

1. En produirrse la baixa d'un soci o sócia, aquest té dret al reembqrsarrient de les seves
aportacions, voluntarles i obligatóríes, al capital social, i també al retorn' cooperatiu que Ii
correspongui en funció de la seva activitat cooperad vitzada i, si escau, a la part
individualitzada del fons dé reserva voluntan; , •
2. Els estatuís socials de la cooperativa han de regular el procediment per a exercir el dret ál
reemborsament de les aportacions socials, en el cas de baixa del soci o sócia, d'acord amb
els criteris següents:
a) Sobré la base deis resurtáis de rexercici económic en qué es produeix la baixa del soci o
sócia i de la imputado de resultats que fi siguí atribuTble, s'ha de procedir, en el termini d'un
mes a comptar dé l'aprovació deis comptes anuals corresponents a rexercici esmentat, a
fixar nmport definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El consell
rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l'áprovació deis comptes, i, si escau/
pot autoritzar que es faci un reernborsament.a.cornpte del definitiu.
b) De Ifmport definitiu del reemborsáment que en resulti es poden deduir les quantitats que
el soci o sócia deguí a.la cooperativa per qualsevbl concepteóles que siguin procedents per
baixa no justificada o expulsió; les responsabilitats que Ii puguin ésser imputades í
quantificades, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que regula l'article 26.2; les
pérdues no compensades d'exercicis anteriors, i les previsions de pérdues de l'exercici en
curs que cáldra regularitzar un.cop s'hagi tancat.
3. El.paganient de les béstretes meritadés i, sí escau, deis retorns" acordats, s'ha d'efectuar
immediatament, excepte si h¡ ha un pacte que estipuli él contrari, pero el pagament de les
aportacions socials s'ha de fer en él termini que es fixi de mutu ácord o, si no és així, en ei
termini que assenyali el consell rector, que rio pot ésser mai superior ais cinc anys d'encá de
la data de la baixa. El soci p sócia que es dona de báixa té dret a percebre ('interés legal del
diner, incrementat en dos punts. ' .
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4. Els socis que es donin dé baixa de la cooperativa, una vegada fixat l'tmport de les
aportacions que s'han de reemborsar% continúen essent responsables dayant la cooperativa,
durant cinc anys, de les obligacions que aquesta hagi contret abans de la data de la pérdua
de la condicló de soci o sócia. Els estatuts sbcials poden establir el métode per a la
quantificadó i la determinado d'aquesta responsabilitat.

Article27 m

Altres tipus de socis

c) Peí que fa ais socis col-laboradors, cal teñir en cómpte els aspectes següents:
Primer
Els estatuts socials poden regular la possibilitat que la cooperativa tingui-socis col-láboradors,
que, sense dur a térme l'activitat capperativitzada principal, puguin col-laborar en la
consecució de l'objecte social.de la' cooperativa.
Segon . • (

Llurs drets i obligacions queden regulats pef.que disposen els estatuts socials, i, en tot alió
que "no ni sigui establert, peí que pactin les parts. , . . •;
Tercer
Poden ésser socis col-laboradors les persones, físiques o jurídiques, publiques o privades, i
també, si el coñtingut de la vinculado amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns
i les heréncies jacents.
Quart
Teñen dret a participar en les seccions de crédit, amb les limitacions establertes per la
normativa reguladora respectiva, o en l'ús de servéis auxiliare o en activitats accessóries de
la cooperativa. . ' . .
Cinqué
Les condicions de llurs aportácions al capital, que es coniptabilitzen separadament de les deis
socis, son les que'determinen els estatuts, l'acord de l'assemblea o el pacte entre les parts. .
Sise / ' . • ,
Teñen el dret de vot a l'assemblea general amb éís límits de rárticle 34.2..

, Seté • . •
Teñen el dret dintegrar els altres órgans socials, amb les limitacions establertes per aquesta
Llei. '
Vuité
Els estatuts. poden atribuir fins a un 45% deis excedents anuals a la distribució entre els
socis col-laboradors, en proporció al capital que.aquests hagin desemborsat. En aquest cas,
s'han de fer carree de les pérdues de l'exercici en la mateixa proporció fins al límit de Hur
aportado. .
Nové . .
Teñen dret a tots els altres actes que restin establerts per una norma legal o estatutaria.

Artícle34 ,
Dret de vot

1. En les coóperatives de primer grau, cada soci o'sócia té uñ vot. Aixó no obstant, excepte
en les coóperatives de treball associat i de consumidora i usuaris, tota cooperativa pot
establir la possibilitat de vot ponderat. Aquest.vot, regulat expressáment pels estatuts
socials, ha d'ésser ponderat "en funció de l'activitat cooperativitzada del soci o sócia en la
cooperativa i no pot ésser superior en cap cas a cinc vots socials.
2. El conjunt de vots deis socis col-laboradors no pot superar en cap cas el 40% de la
totalítat deis vots socials.
3. Els estatuts de les cooperatives de crédit poden establir que,,a l'assémblea general, cada
soci o sócia tingui un vot o que^ l vot sigui proporcional.a les aportadons respectives al
capital social, a l'activitat cooperativitzada deis socis o al nombre de socis de les
coóperatives assóciádes. En aquest cas, el nombre de vots per cada soci o sócia no pot ésser
superior al 20% del total deis vots socials.
4. En les cooperatives de ségon grau, les federacions i les con federa ció ns, el vot deis socis es
pot ajustar aqualsevol deis critéris estabíerts pels apartats 1, 2 i 3. Els socis que no siguin
coóperatives no poden, en cap cas, teñir la majoría deis vots socials.
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Capítol y .
Régim económic

Articíe 54
Responsabilitat deis socis pels deutes socials

Tret que els estatuís socials disposin el contrari, els socis han de respondre deis deutes
• socials d'una manera limitada a les aportacions al capital social subscrites, tant si son

desemborsades com si no ho son.

Article 55
Capital social

1. El capital social és constituít per les aportacions obligatóries i voluntarles deis socis. Les
aportacionss'han d'acreditar mirjancant títols o llibretes de participado nomihatius.
2. La cooperativa es constitueix amb un capital social mínim de 3.000 euros, que ha d'ésser
íntegrament subscrit i desemborsát.
3. El desemborsament del capital social mínim de 3.000 euros s'ha d'acreditar davant del
notari o notaría que atorgui l'escríptura pública de constitució, mitjancant la certificado del
dipósit emesa per l'entitat corresponent. També cal aquesta, acreditació en el cas que
augmenti el capital social mínim.
4. Les aportacions deis socis poden ésser dineráries o no dineráries. Les dineráries han
d'ésser en moneda de curs legal, i les no dineráries, en béns o. drets patrimonials
susceptibles de valorado económica.
5. En el cas d'apórtacions no dineráries, el consell rector h'ha de fixar la valúa, sota la seva
responsabilitat, amb [Informe previ d'experts independents, en el qual s'han de descriure les
dites aportacions, llurs dades registráis, si escau,' i llur valorado económica.
6. S'ha d'aplicar a les aportacions no dineráries, quánt al llíurament,el sanejament per
eyicció i la transmissió de riscos, el que disposa el Reial decret legislatiu 1564/1989, del 22
de désembre, peí qual s'aprova el text refós de la Uei de societats anónimes.
7. Els membres del consell rector han dé respondre solidáriament, davant la sodetat i dayant
terceres persones, de la realitat de les aportacions no dineráries i de llur valúa. L'acció de
responsabilitat prescríu al cap de cinc anys d'enca del moment en qué s'ha fet l'aportació.

Article 56
Aportacions obligatóries

1. Els estatuís socials han de fixar l'aportació obligatoria per a adquirir la condició de soci o
sócia, que pot ésser igual o proporcional a l'activitat cooperativitzadá duta a terme o
comprbmesá per cada soci o1 sócia. Igualment, si escau, han d'establir l'aportació mínima
obligatoria deis socis de treball i deis socis col-laboradors per a adquirir aquesta condició!
2. En el moment de formalitzar la subscripció, els socis han de desemborsar alménys un
25% de llur aportado obligatoria, i la resta, de. la manera i en el termini establerts pels
estatuís o per l'assemblea general. En tot cas, el capital social mínim inicial ha d'ésser
totaímerit desemborsát. .
3. L'assemblea general, per majoria de les dues terceres parts de vots socials deis
assistents, pot acordar l'exigéncia de noves aportacions obligatóries i fixar-ne la quantia, el
termini i les condicions; Els socis que anteriorment hi hagin fet aportacions voluntáries poden
aplicar-les a atendré les aportacions obligatóries exigides. . .
4. Els socis que no facin l'aportació respectiva en el termini establert incorren
automáticament en mora i no teñen dret a percebre el retorn corresponent. Tanmateix, els
socis disconformes amb l'acord d'exigéncia de noves aportacions obligatóries, que hi hagin
votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s'hi oposen, i també els socis
que, per causa justificada, no han assistit a l'assemblea general, teñen dret a obtenir, si la
derhanen en el términi d'un mes després de l'acqrd a qué fa referencia l'apartat 2, la baixa
per aquesía causa, que és qualificada de baixa voiuníária justificada. En aquest cas no els és
exigible fer les noves aportacions aprovades.
5. Si el soci p sócia es troba en mora, el consell rector pot,1 si escau, redamar-li el
compliment de l'obligació de desemborsamení amb abonamení de l'interes legal i deis danys
i perjudicis causáis per lá morosríat, o aplicar les seves aportacions voluntáries a!
desemborsament de les aportacions obligatóries.
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Article57
Aportacions deis nous socis

L'assemblea general fixa anualment la quantra de l'aportació obligatoria inicial deis nous
socis, que, llevat del cas deis socis col-laboradors, no pot excedir les aportacions obligátóries
iniciáis i successives deis socis amb mes antiguitat, actualitzades segons Ifndex de preus de
consum i, si escau, incrementades de resultes de regularítzacions de balarigos i de la
'imputado de retorns cboperatius, ni pot ésser inferior a l'import mínim escripturat per a les
aportacions obligátories al capital social.

Article 58
Aportacions voluntarles

L'assemblea general pot acordar l'admissió d'aportacions voluntades al capital social, que
han d'ésser desémborsades en el terminí i les condicions que estableixi l'acord d'admissió.

Article 59
Inte res sos

Els estatuts socials han d'establir si les aportacions al capital social poden donar .interés. En
cas afirmatiu, els criteris de determinado deis tipus dTnterés han d'ésser fixats, per a les
aportacions obligátories, pels estatuts socials o per l'assemblea general . i , per a les
aportacions voluntáries, per l'acord d'admissió. L'interés no pot excedir én cap cas de sis
punts él tipus dfnteres legal del dinér.

Article 60
Transmissíó de les 'aportacions

1. Les aportacions només es poden transmetre:
a) Per actes inter vivos, entre socis, en els termes fixats pels estatuts socials.
b) Per súccessió mortis causa. ." " . ' • . •
2. Els hereus substitueíxen el causant b la causaht en la seva posició jurídica, i se subroguen
en els drets i les obligacions que tenia envers la cooperativa. Peí que fa ais socis que duien a
terme alguna activitat.coopérativitzada de carácter personal, els hereus poden optar entre,
sol-licitar, en.el termini máxim de sis mesos d'enca del fet causant. Calta com a socis, si
cpmpleixen.els requisits establerts pels estatuts socials, o bé que els sigui liquidat el crédit
que representi el valor de les aportacions al. capital del causant o la causant. Aqüestes
aportacions s/han de valorar d'acord amb alió que disposa l'article 20, no s'hi ha d'aplícar cap
deducció i els han d'ésser/eemborsades en un termini que no pot ésser superior al que es
regula per ais casos de baixa deis socis, amb dret a percebre interessos amb els mateíxos
límits i condicions deis socis, sempre que acreditin davant ia cooperativa el compliment de
totes les exigéncies legáis per á fer efectiva la successtó.

Article 61
Prestacions financament que no integren el capital social

l.'EIs estatuts socials o l'assemblea general poden establir quotes d'ingrés i quotes
periódiques, i també decidir-ne la quantia. Aqüestes quotes en cap cas nohan d'intégrar el'
capital social i no son reintegrables. . .
2. La quantia de les quotes per ais nous socis no pot ésser superior a les aportades pels socis
antics, a partir de l'aprovació de l'establiment de les quotes per l'assemblea general sí no ho
establien els estatuts, actualitzades d'acord amb l'índex de preus de consum.
3. Els lliuraments de fons, els productes o les primeres matéries per a la gestió cooperativa i,
en general, els pagaments per a l'obtenció deis servéis cooperatívitzáts no integren el capital
social i están subjectes a les condicions fixades o contractades amb la societat cooperativa. (
4..L'assemblea general pot acordar 1'admissió de financamént voluntan deis .socis o de
terceres persones, sota qüalsevol modalitat jurídica i én el termini í amb les condicions que
s'estableixin en el mateix acord. En cap cas aquest financamént no ha d'integrar el capital
social. També es poden contractar comptes en participacio el régim deis quals s'ha d'ajustar
a la legislado vigeni.
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Article62
Deute subordinat, títols participatius i obligacións

1. L'assemblea genera) pot autoritzar l'emissió de participacions especiáis amb carácter de
deute subordinat, per a captar recursos financers deis socis o de terceres persones, i fixar-ne
les condicions d'emissio. Aqüestes participacions especiáis son lliurement transmissibles i
stian d'ajustar a la normativa reguladora del mercat de valors.
2. L'assemblea general pot autoritzar l'emissió de títols participatius com una forma de^
financament voluntan deis socis o de terceres persones no sócies, títols que poden teñir la
considerado de valoré mobilíaris i donen dret a la remunerado que s'estableixi en el moment
de l'emissió, que, en qualsevol cas, ha d'estar en fundó de l'evolúció dé l'activitat de la
cooperativa- És permés ¡ncorporar-hi un interés fix. i
3. L'acord d'emissio de títols participatius pot establir el drét d'assisténcia deis titulare que no
son socis de la. cooperativa a l'assemblea general i al consell rector, 'amb veu i sense voi. La
regulado de Cernissió del títol participatiu s'ha d'atenir.a la legislació vigent en materia
financera. ' "• . "

. 4. La cooperativa, per acord de l'assernblea general, pot emetre obligáclons el régim de les
quals s'ha de sotmetre a la legislació aplicable a la materia.

Article66
Aplicació deis excedente .

1. Deis excedents comptabilitzáts per la determinado del resuítat cooperatiu, un cop
deduídes les pérdues de qualsevol náturalesa d'exercicis anteriors, i ábans de la considerado
de fimpost de societats, s'han de destinar, álmenys, els percentatges següehts:
a) Amb carácter general, el 30%, al fons de reserva oblígatori, i el 10%, al fons d'educació i

'. promoció cooperatives.
b) El 50% deis excedents procedents de la regularítzació de baláncos, al fons de reserva
obligatori. ' .
c) El 100% deis excedents procedents dé les plusválues obtingudes per l'alienació deis
elements de Ifmmobilitzat material o immaterial, segons l'article 64,2.f, al fons de reserva
oblígatori.
2. Deis beneficis extracooperatius, una vegada deduídes les pérdues de qualsevol náturalesa
d'exercicis anteriors i abans de la considerado de J'impost sobre societats; s'ha de destinar
almenys un. 50% al fons de reserva obligatori. . . .
•3. Els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius disponibles, un cop satisfets els
ímpóstos exigibles, s'han d'aplicar, de conforniitat amb el que estableixin els estatuís o
acordi l'assemblea general ordinaria, de la manera següent:
a) Al retorn cooperatiu deis socis, que es pot incorporar al capital social amb l'iricrement
corresponent a la part de cadascú ó es pot satisfer directament a aquesta persona després
de l'aprovació del balanc de l'exercici. Tanmateix, l'assemblea general pot autoritzar el
pagament de retorns cooperatius a compté, a proposta del consell rector i amb l'informé
favorable previ de la intervenció de comptés o, si escau, de ('auditoria.
b) A dotáció a fons de reserva voluntaris, amb carácter repartibje o irrepartible. En el primer
cas, els estatuts han d'establir els criteris d'individualització de les reserves d'aquests fons
per a cada soci o sócia i els supósits i els requisits per á repartir-los p imputar-los

' efectiva merit. . .
c) La cooperativa ha d'aplicar la part del resultat de la regularització del balanc a qué fa
referencia l'article 64.2.e que no s'ha'gi destinat al fons.de reserva obligatori, en un exercici,
o mes, d'acord amb el que estabfeixen els estatuts o per acord de l'assemblea general, a
l'actualització del valor de les aportacions al capital social deis socis o a l'increment deis fons
de reserva, obligatoris o voluntaris, en la proporció ques'estimi convenient, respectant les
limitacions que, pe! que fa a la dispoñibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre
actualització de balances. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pérdues per compensar,
aquest resultat s'ha d'aplicar, en primer Ifoc, a compensar-les, i s'ha de respectar iguaíment,
en tot cas, el que estableix l'article 67,2.a. . ' •
4. El retorn cooperatiu s'ha ¿'acreditar a cada soci o sócia en proporció a les operacions, els
servéis o les activitats que cadascú hagi fet amb la cooperativa, tenint en compte el que
disposa l'article 27.c.vuité. .
5. Es pot fer constar estatutáriament, o per acord de l'assemblea general, el dret deis
trebálladors no socis de la cooperativa a percebre una retribució, amb carácter anual, en
fundó deis resultáis de l'exercici económic d'aquesta. Aquesta retribució té carácter salarial i
pót compensar, si així s'acorda col-lectivament, el complement de náturalesa similar que es
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pugui haver establert, si s'escau, per la normativa laboral aplicable, excepte si la retribució
és inferior a l'esmentat compíement, ja que en aquest cas s'ha d'aplicar aquest darrer.

Article 67
Imputado de pérdues .

1. £1s estatuís han de fixar els criteris per a la compensado de les pérdues. És válid imputar-
les a un compte especial per a amortitzar-les amb carree a futurs resultats positius, dins el
terrriini máxim que permeti la Uei de l'Estat 43/1995, de! 27 de desembre, de Iimpost sobre
sdcietats, o la legislació tributaria específica.
2. En la imputado de les pérdues, cooperatives o extra coopera ti ves/ la cooperativa s'ha de
regir pels criteris següents:
a) Fins al 50% de les pérdues és poden imputar ál fons de reserva obliga.tori. Si per a la
imputado de pérdues s'ha utílitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva obligatori, no
s'han d'aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats positius
repartibles fins que aquest fons hagi recuperat la qúantia d'abárrs dTiaver-lo utilitzat
b) Totes les pérdues es poden imputar ais fons de reserva voluntaris.
c) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s'imputa ais socis en
proporció a les operacions, els servéis o les activitats realitzats per cadascun d'aquests amb
la cooperativa, tenint en compte el que establerx ('article 27.c.vuité. Si aqúests servéis o
operacions realitzats fossin inferiprs ais que, com a mínim, está obligat a realítzár cada soci o
sócia, de confonmitat amb l'article 26.1.a, ¡a imputado de les pérdues'esmentades s?ia de
fer proporcionalment á l-'activitat cooperativitzada mínima obligatoria.
3. Les pérdues imputades a cada soci o sócia s'han de satisfer directament, dins l'exercici
económíc següent a l'exercici en qué s'hagin prqduít, mitjancant deduccions en les
aportacions al capital social. També es poden satisfer amb carree ais retorns que podrien
correspondre al soci o sócia dins el mateix termini establert per l'apartat i .
4. Les pérdues que, un cop passat el termini a qué fa referencia l'apartat 1, quedín sense
compensar han d'ésser satisfetes directament peí soci o sócia en el termíni d'un mes fins al
límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insta la fallida de la cooperativa o
s'acorda nncrement d'aportacions sociats, sens perjudicí deíque-disposa l'article 54.

Article 69
Fons d'educació í promoció cooperatives

1. El fons d'educació i promoció cooperatives es destina a:
a) La formado deis socis i deis treballádors en els principis i les técniques codpératius,
émpresarials; económics i professionals.
b) La promoció dé les relacions tntercoopératives i la difusió del cooperativisme.
c) L'atenció a objectius d'incidéncia social i de lluita contra ['exclusió social.
d) El pagament de les quotes de la federado a la qual pertany, sí s'escau, la cooperativa.
2. La dotaciójdel fons d'educació i promoció cooperatives pot ésser aportada sota qualsevol
títol, totalment o parcialment, a una federado de cooperatives, a cooperatives de segon grau
i a entitats publiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d'aquesta
reserva.
3. El fons d'educació i promoció cooperatives, que és irrepartiblé entre els socís i és
inembargable, es constitueix arrib: .
a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius, d'acord
amb l'article 66. '
b) Les sancions de carácter económic que per via disciplinaria la cooperativa imposi ais socis.
c) Les subvéncions, les donacrons i tota mena d'ajut rebut deis socis o de terceres persones
per al compiiment deis fins propis d'aquest fons.
4. L'assemblea general ha de fixar les línies básiques d'aplicació del fons d'educació i
promoció cooperatives, les dotaciohs del qual han de figurar en el passiu del balanc
separadament d'altrés partides.

Article 85
Transformació en societat cooperativa
1. Les sociétats i les entitats no cooperatives es poden transformar en societats
cooperatives, llevat que hi hagi algún precepte legal que ho prohibeixi expressament.
2. L'acord de transformació d'una cooperativa ha d'ésser ádoptat per la juhta general, o
l'órgan équivalent de l'entitat, amb el quorum i per la majoria que estableixi la legislació
aplicable a l'entitat que es transforma.
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3. L'escriptura pública de transformado en socíetat cooperativa ha d'incorpbrar, a mes de
l'acord al quai fa referencia l'apartat 2, tots els elements que exigeix aquesta Llei per a la
constitució d'una societat cooperativa i el balanc tancat el dia abans de la data de l'acord de
transformado i, si s'escau, auditat.

Secció novena • .
Cooperatives de servéis

Art íc le l l3
Óbjecte

1. Son cooperatives de servéis les que assocjen persones físiques o jurídiques que son
titulars d'explotacions industriáis o de servéis i' professíonals o artistes qué exerceixen llur
activitat per cqmpte propi. Les cooperatives de servéis teñen per objecte la prestado de
subministraments i servéis i l'execució d'operacibns destinades al millorament económic i
técnic de les activttats professionals o de les explotadons dé llurs socis.
2. Una cooperativa no pot ésser classificada com a cooperativa de servéis si les
circuinstancies o les carácterístíques que concorren en els socis o en l'objecte permeten
d'incloure-la en una altra de les classes que estableix l'article 92.
3. Per al compliment dé llur objecte, les cooperatives de servéis poden dur a terme les
activitats següents:
a) Adquirir, elaborar, produir, fabricar, reparar i mantenir els instruments, la maquinaria, les
instal-lacions, el material, els productes i els elements necessaris o convenients per a la
cooperativa i per a l'activitat professional o les explotacions deis socis.
b) Dur la gestió' d^ndústries auxiliare o complementarles de les deis socis i executar
operacions. preliminars o fer transformacións que afavoreixin l'activitat professional o les
explotacions{dels socis.
c) Transportar, distribuir i comercia I itzar els servéis i els productes procedents de la
cooperativa t de l'activitat professional o les explotacions deis socis.
d) Qualsevol altra activitat que siguí riecessária o convenient o que facilití el millorament
económic, técnic, laboral o ecológic de l'activitat professional o les explotacions deis socis.
4. Les cooperatives de servéis poden rébre la denominado, de cooperatives del comerc, de
transports o1 del sector económic a que pertariytn les explotacions de les quals' siguín titulars
els socis, tánt si son persones físiques com jurídiques.

Article 142
Canalització de fons mitjangant les cooperatives

Les quantitats que es rebin de les diverses administracions publiques provinents d'ajuts-
estructuráis, sectorials ó d'un áltre típus han d'ésser canalitzades, en la mesura que siguí
possible, mitjancant societats cooperatives. ..

Disposició Adicional Cinqúena
Aplicació de la figura del soci o sócia col-taborador a les seccions de crédit de les
cooperatives .

Ais efectes d'aquesta Lléi, les referéncíes a la figura de l'adherit o adherida de la Llei 6/1998,
del 13 de maig,- de regulado del funcionament de les seccíons de crédit de les cooperatives,
s'entén que son fetés a la figura del soci o sócia col-laborador que regula aquesta Llei.
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EL PRESIDENTE DE LA GENERAUDAD DE CATALUÑA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con ló que establece el artículo 33.'2 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del
funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas.

La Ley 1/1985, de 14 de enero, reguladora del funcionamiento de las secciones de crédito de
las cooperativas, contiene varios preceptos que pueden inducir a confusión entre la actividad
copperativa efectuada por medio de. secciones de crédito y la actividad propia de las
cooperativas de crédito. Por otra parte, la Ley mencionada establece diversas
reglamentaciones restrictivas que dificultan el libre, desarrollo de la gestión de la actividad de
aquellas secciones. Considerando que la regulación de las secciones de crédito se: inserta en
el bloque de legislación que tiene por objeto el buen funcionamiento del sector cooperativo
en general y la protección del cooperativista individual, no parece aconsejable mantener
reglas y mecanismos para proteger a terceros que, además, comportan las mencionadas
restricciones al desarrollo de las cooperativas'y dan lugar a un cierto confusionismo sobre el
régimen jurídico dé las secciones de crédito. . ' .

Se hace necesario definir las funciones propias de las secciones, que son: La administración
de recursos reembolsables aportados por los socios para reforzar la financiación cooperativa,
el préstamo de fondos a los socios para actividades relacionadas con la actividad cooperativa
o con las necesidades familiares y la obtención, a su vez, de economías dé escala en la
administración del ahorro dé los.socios. Estas actividades siguen requiriendo, en cualquier
caso, la adopción de un conjunto de medidas cautelares dé carácter técnico para conseguir
que los mismos socios cooperativos y los adheridos tengan una percepción correcta de la
funcionalidad de sus aportaciones a la sección y para garantizar la exigencia de unas pautas
mínimas de rigor en su administración. Estas razones aconsejan promulgar la presente
norma específica reguladora de las secciones de crédito de cooperativas en sustitución de la
Ley 1/1985. " • . • .

En consecuencia, la presente Ley establece un nuevo marco normativo que define el régimen
y.funciones de las secciones de crédito, claramente diferenciadas de la actividad propia de
las entidades de crédito cooperativas, a la vez que determina sus normas de funcionamiento
y las particularidades de la utilización de esta denominación. Todo esto, sin perjuicio de las
facultades de los socios para configurar estatutariamente las reglas internas de actuación de
las cooperativas y de las secciones de crédito, tanto por lo que respecta al control Interno de
la organización como a la transparencia necesaria hacia los socios y la efectividad de la
participación de-éstos y de los cargos elegidos en la toma de decisiones de gestión,
compartiendo las consiguientes responsabilidades.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES .

Artículo 1 . Concepto y funciones.

1. Se consideran secciones de crédito.las unidades económicas y contables internas de las
cooperativas que se sujetan a los requisitos establecidos por la presente Ley y por la Ley de
Cooperativas de Cataluña. .

2. El objeto de las secciones de crédito es el cumplimiento de alguno de los fines siguientes:

a. Contribuir a la financiación de las operaciones de la copperativa.

b. Contribuir a la financiación de actividades de los propios socios vinculadas a la
actividad de la cooperativa, o a las necesidades domésticas de los socios y de los

. adheridos.

c. Gestionar de manera conjunta las disponibilidades líquidas de los socios y de los
adheridos.
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3. Las secciones de crédito de las cooperativas no tienen personalidad jurídica independiente
de .éstas y limitarán la gestión de operaciones activas y pasivas al seno de la propia
cooperativa, a los socios y adheridos y a los miembros de la comunidad familiar afectos a la
actividad económica de los socios. . .

Artículo 2. Denominación. . . .

La denominación sección dé crédito sólo puede ser utilizada por las cooperativas con
secciones de crédito que sujeten su funcionamiento a las prescripciones de la presente Ley y
tengan puesto en sus estatutos, la existencia de una unidad interna con.las funciones que
establece el artículo 1.2.

Artículo 3¿ Registro.

1. Las cooperativas que crean o mantienen una sección de crédito, de acuerdo con la
regulación de la presente Ley, serán inscritas en el Registro de. Cooperativas. El
mcumplimiento.de este requisito excluye a la cooperativa afectada del ámbito de aplicación
de la presente Ley y del uso de esta denominación, independientemente de la existencia o no
de unidades diferenciadas internamente en el seno de la cooperativa con finalidades
similares a las previstas en la presente Ley para las secciones de crédito. ' .

2. A efectos del apartado 1, el Departamento de Trabajo inscribirá en una sección especial
del Registro de Cooperativas las cooperativas con sección de crédito que cumplan los
requisitos, establecidos por la presente Ley y comunicará al Departamento de Economía y
Finanzas las altas y las bajas y otras modificaciones que se produzcan.

Artículo 4. Nombramiento del director o gerente. • "

El consejo rector designará un director o gerente entre las personas que reúnan las
condiciones de capacidad, de preparación técnica suficiente y de experiencia para desarrollar
las funciones propias del cargo. Este nombramiento, con los datos1 qué identifican a la
persona designada, será comunicado al Departamento de Trabajo para su inscripción en el
Registro de. Cooperativas, que dará traslado de la inscripción hecha al Departamento de
Economía y Finanzas.

CAPÍTULO i II.
REGULACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Artículo 5. Estructura financiera y actividad.

1. Los recursos propios de la cooperativa cubrirán un porcentaje del inmovilizado material e
inmaterial neto que determinara el reglamento, pero que en ningún caso puede ser inferior al
50 %. El reglamento fijará, igualmente, una relación máxima entre el total de pasivo exigible
y los recursos propios de la cooperativa. " •

2. La actividad de las secciones de crédito no puede tener una dimensión de tal orden que
constituya de hecho la actividad principal dé la cooperativa! Se determinarán por reglamento

. los indicadores con los cuales se establece este supuesto.

Artículo 6. Operaciones con la cooperativa. ,

í. Las cooperativas con sección de crédito pueden invertir en actividades de la cooperativa
hasta un límite máximo del 50 % de los recursos de la sección de crédito. Cada operación
crediticia que la cooperativa hace con cargo a los recursos de la sección de crédito necesita
el acuerdo del consejo rector, con informe previo del director o gerente. El acuerdo, que
también establecerá los intereses que se imputarán a favor de la sección de crédito, constará
en acta.

2. Del importe global utilizado por la cooperativa según lo que establece el apartado 1, se
puede destinar a inversiones de inmovilizado una cifra no.superior al 25 % de los recursos de
la sección. Este porcentaje puede ser incrementado hasta un máximo del 50 % mediante
acuerdo expresó adoptado por la asamblea con el voto favorable de las dos terceras partes
de los asistentes. .
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3. Los recursos de la sección no se pueden aplicar a la creación o financiación de sociedades
o de empresas cuya forma jurídica no' sea la de cooperativa. Quedan exentas de esta
prohibición las sociedades agrarias de transformación (SAT) o cualquier otra empresa de
economía social.

Artículo 7. Operaciones con socios y adheridos.

1. Las cooperativas con sección de crédito, pueden hacer préstamos y créditos a los socios-y
a los adheridos para las finalidades establecidas por el artículo 1.1. La concesión de cada
operación necesita el acuerdo del consejo rector o del órgano que éste haya facultado
expresamente, con informe previo.del director o gerente, y constara en acta.

2. Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, las cooperativas con sección de crédito
tienen limitado el volumen de operaciones de riesgo a un solo socip adherido o a un grupo de
socios que por su especial vinculación mutua constituyan una unidad de riesgo. Sé
determinará por reglamento el límite mencionado en función de los. recursos totales de la
entidad y de la naturaleza y el período de riesgo, y también los criterios para la delimitación
del concepto de unidad de riesgo.

3. Las cooperativas con sección de crédito no pueden instrumentar por medio de la sección
dé crédito riesgos de firma con socios ni adheridos.

4. Si la persona beneficiaría de la operación es miembro del consejo rector o de la dirección o
es interventor, o, siendo socio o adherido de la cooperativa, es auditor, o bien tiene
parentesco con una persona que tiene alguna de las condiciones mencionadas dentro de los
límites señalados por el artículo 47 de la Ley de-Cooperativas de Cataluña, su concesión será
acordada por el consejo rector mediante votación secreta y con inclusión previa en el orden
del día.

5. Las personas beneficiarías de la operación se consideran en situación de conflicto de
intereses y no pueden tomar parte en la votación correspondiente.

Artículo 8. Competencias de la Asamblea.

La asamblea general establecerá los límites á que se sujetará en cada ejercicio la actividad
financiera de la sección dé crédito por lo que se refiere a los aspectos siguientes:

a. Importe máximo de las operaciones activas con- la propia cooperativa, que no puede
exceder el límite del 50 % de los recursos de la sección.

b. Importe máximo del límite global anterior que se puede invertir en inmovilizado de la
cooperativa, cuando la cifra resultante exceda del 25 % de los recursos de la
sección, importe que no puede ser superior al 50 % prescrito por el apartado a).

c. Disponibilidades líquidas mínimas que mantendrá en relación con sus recursos.

Artículo 9. Obligaciones de información.

1. Las cooperativas con sección de crédito harán constar claramente en la documentación
contractual que expidan a favor de los socios y adheridos acreedores la sujeción a las
prescripciones de la presente Ley. Las cooperativas incluirán también la expresión, sección de
crédito en cualquier referencia documental que hagan de esta sección.

2. Las secciones de crédito de las cooperativas mantendrán a sus usuarios corrientemente
informados de las condiciones.económicas que aplican a las operaciones" pasivas y activas,
sin perjuicio de la información que se dará obligatoriamente a la asamblea general.

Artículo lOrExigibifidad de los saldos acreedores.

1. Los saldos acreedores de los. socios y de los adheridos a la sección de crédito son pasivo
exigible por éstos en los términos acordados entre la cooperativa y los socios y adheridos
individualmente. .

2. Las secciones de crédito de las cooperativas tendrán una gestión autónoma y sus estados
contables se elaborarán de nianera independiente.
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CAPITULÓ I I I .
CONTABILIDAD, AUDITORÍA, INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 11 . Contabilidad.

1. Las Cooperativas con sección de crédito quedan sujetas a las normas de contabilidad
contenidas en el Plan General de Contabilidad y en la normativa que en su desarrollo
apruebe e! Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). En lo que no esté
previsto por el Plan General de Contabilidad y por la normativa mencionada, son aplicables
las normas que apruebe el Departamento de Economía y Finanzas.

2. A efectos de lo que establece el apartado 1, se faculta al Departamento de Economía y
Finanzas para establecer y modificar las normas de contabilidad aplicables a los. supuestos no
previstos por el Plan general de contabilidad y por la normativa dictada para su desarrollo.
Este Departamento determinará los modelos a que sé ajustará.la información contable y
financiera que le presentarán las cooperativas con sección de crédito y la periodicidad y el
plazo con que estos datos le serán facilitadas. . . .

Artículo 12. Auditoría, inspección y órganos competentes en materia sancíonadora.

1. Las cooperativas con sección de crédito someterán las cuentas anuales a auditoría externa
de acuerdo con los requisitos que establece la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas, que incluirá un informe complementario, especialmente referido a la actividad
financiera de la sección de crédito, que se elaborará de acuerdo con las normas técnicas
dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y los contenidos mínimos
fijados por el Departamento de Economía y Finanzas:

2. En el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en qué la asamblea general aprueba
las cuentas anuales, las cooperativas presentarán en el Departamento de Trabajó tres
ejemplares de la auditoría y del informé complementario prescrito por el apartado 1 Rara su
depósito en el Registro General de Cooperativas. El Departamento de Trabajo remitirá una
de las copias.presentadas al Departamento de Economía y Finanzas.

3. El Departamento de Economía y Finanzas puede inspeccionar directamente la actividad de.
las secciones de crédito de las-cooperativas y también su situación'financiera y patrimonial y,
en su caso, los epígrafes específicos de las cuentas de la cooperativa a fin de comprobar el
cumplimiento de la presente Ley. " - .

4. La imposición de las sanciones por la comisión de infracciones tipificadas por la presente
Ley corresponde a los órganos que establece el artículo 17, mientras que las sanciones
derivadas del incumplimiento dé los preceptos de la Ley de cooperativas de Cataluña
corresponde al órgano competente del Departamento de Trabajo. A este efecto, el
Departamento de Economía y Finanzas le dará traslado de las infracciones observadas en el
decurso dé la inspección practicada. * • :

5. En los casos en que la no realización o la falta de depósito de auditoría sea sancionadle
por ambos departamentos, la imposición de la sanción corresponde al Departamento de
Trabajo.' . • ' •.

Artículo 13. Responsabilidad.

La vulneración de las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas por la presente
Ley, por las normas dictadas para su desarrollo y por el resto de la normativa contable
aplicable comporta la responsabilidad de lá cooperativa, y también, cuando sea imputable a
su conducta dolosa o negligente, la responsabilidad del director o gerente, de los miembros
del consejo rector y de los interventores de cuentas.

Artículo 14..Infracciones.

1. Las infracciones de las disposiciones establecidas por la presente Ley, por la normativa
que la desarrolla y por el resto de la normativa contable aplicable se clasifican en muy
graves, graves y leves. .
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.2. Son infracciones muy graves: ' . ' .

a. Tener un déficit del 30 % o más de los recursos propios a qué se refiere el artículo
5.1 y permanecer en esta situación, por lo menos, durante un período de doce
meses.

b. Realizar mediante la sección de crédito operaciones activas ó pasivas con personas o
entidades diferentes de las mencionadas por el artículo 1, cuando se hace con
carácter habitual o superando el 60 % de los recursos propios de la cooperativa.

c. Incumplir la obligación de someter las cuentas anuales a auditoría externa.

d. Negarse a ser objeto de la actuación inspectora ú obstruirla.
/ • " •

e. Utilizar la denominación sección de crédito cuando no se cumplan los requisitos-

establecidos por la presente Ley.

f. No cumplir los requerimientos del Departamento de Economía y Finanzas.

3. Son infracciones graves: .
a. Tener el déficit en los recursos propios a que-se refiere el artículo 5.1 y permanecer

en esta situación, por lo menos, durante un período de doce meses, cuando esto no
constituya infracción muy grave. , . ^

b. Realizar mediante la sección de crédito operaciones activas o pasivas con personas o
. entidades diferentes de las mencionadas por el artículo 1, cuando esto no constituya

infracción muy grave.

c. Incumplir los límites y las prohibiciones establecidos por los artículos 5.2, 6 y 7.
• \ ' • • '

d. No remitir al Departamento dé Economía y Finanzas con las características' y la
periodicidad establecidas los datos y los documentos exigidos por la normativa
vigente. •

e. No llevar la contabilidad exigida por . la normativa vigente o llevarla con
irregularidades que impidan conocer la situación patrimonial, financiera o de riesgo
de la cooperativa o de la sección de crédito.

f. Incumplir las dotaciones a provisiones exigidas por la normativa vigente.

g. Realizar actos u operaciones sin el acuerdo del consejo rector o del órgano que éste
haya facultado expresamente, cuando este acuerdo sea preceptivo.

h. No depositar la auditoría externa de cuentas anuales.

4. Son infracciones leves los incumplimientos de la presente Ley, de las disposiciones que la
desplieguen y del resto de la normativa contable aplicable que no se califican como graves o
muy graves.

Artículo 15. Sanciones aplicables a la cooperativa.

1. A efectos de la aplicación de la sanción correspondiente, las infracciones pueden ser de
grado mínimo, medio y máximo, en función de la existencia dé' intencionalidad o de
reiteración, de la naturaleza de los perjuicios causados, de las consecuencias económicas y
sociales que produzcan, del número de socios de la cooperativa, de la dimensión económica
de los hechos, del volumen de operaciones de la cooperativa y de la sección de crédito y de
la reincidencia por comisión en el plazo de un año de más de.una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de 250.001 a 500.000 pesetas,
las de grado mínimo;.de 500.001 a 1.000.000 de pesetas, las de grado medio, y de
l.OOÓ.Oül a 5.000.000 de pesetas, las de grado máximo. Ádiciónalmente, en el caso de.
infracciones de grado máximo se puede sancionar con (a baja de la sección de crédito del
Registro de Cooperativas.
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3. Las infracciones graves se sancionan con una multa de 50.001 a 75.000 pesetas, las de
grado mínimo; de 75.001 a 150.000 pesetas, las de grado medio, y de 150.001 a 250.000
pesetas, las de grado máximo.

4. Las infracciones leves se sancionan con una'multa de 5.000 a 10.000 pesetas, las de
grado mínimo; de 10.001 a 25.000 pesetas, las de grado medio, y- de 25.001 a 50.000
.pesetas, las de grado máximo.

Artículo 16. Otras sanciones.

1. Además de la sanción que corresponda imponer a la cooperativa, se sanciona con una
multa al director o directora o gerente, a cada uno de los interventores o interventoras de
cuentas y de los miembros del consejo rector que sean responsables de la infracción por una
conducta dolosa o negligente.

2. El importe de las multas que se impongan a las personas mencionadas es el siguiente:

a. Al director o directora o gerente, el 30 % de los importes establecidos por el artículo
15.

b. A cada uno de los miembros del consejo.rector y de los interventores o interventoras
dé cuentas, el 20 % de los importes establecidos en el articuló 15.

Artículo 17. Competencias. . .

Corresponde al director o directora general de Política Financiera, del Departamento de
Economía y Finanzas, imponer las sanciones hasta 1.000.000 de pesetas^ y al consejero o
consejera de Economía y.Finanzas las sanciones de importe superior a 1.000.000 de pesetas
y la baja de la sección de crédito. . . •

Artículo 18. Normas de procedimiento.

En la tramitación dé los expedientes sancipnadores es aplicable la normativa del
procedimiento administrativo común y el que establece el. Decreto 278/1993, de 9 de
noviembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable en los ámbitos de competencia de
la Generalidad.

Artículo 19. Normativa supletoria.

En todo lo que no establezca este Capítulo, es aplicable a las cooperativas con sección de
crédito el régimen sancionador establecido por el artículo 108 de la Ley de Cooperativas de
Cataluña. . - •

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. .

Hasta la entrada en vigor de la norma a que se refiere el artículo 5.1, el porcentaje de
recursos propios que mantendrán las cooperativas con sección dé crédito esv el aplicable
antes de la entrada en vigor de la presente Ley,

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Las cooperativas con sección de crédito que a la entrada en vigor de la norma a que se
refiere el apartado 1 del artículo 5 incumplan lo que establece este artículo disponen de un
plazo.de dos.años para adaptarse. Una vez transcurrido el referido plazo, se procederá a dar
de baja del Registro General de Cooperativas del Departamento de Trabajo a las secciones
de crédito de las cooperativas que no hayan aportado un certificado emitido por una
auditoría independiente en que se informe favorablemente dé su cumplimiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

A las operaciones activas concertadas con una unidad de riesgo, así como a los riesgos de
firma alcanzados antes de.lá entrada en vigor de la presente Ley, les son aplicables hasta su
extinción los porcentajes vigentes en el momento del otorgamiento.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.

Las actuales cooperativas con sección de crédito determinarán los límites a que se refiere el
artículo 8 en la primera, asamblea general que celebren a paftirde la entrada en vigor de la
presente Ley. Mientras no se adopte el acuerdo asamblearió mencionado aplicarán los
porcentajes establecidos hasta el presente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogados a la entrada en vigor de la presente Ley: .

. a. La Ley 1/1985,. de 14 de enero, de regulación del funcionamiento de las secciones de
crédito de cooperativas.

b. El artículo 6/e l apartado 4 del artículo 7, el artículo 10, los apartados 2, 3, 4 y 5 del
artículo, 12, los artículos 13 a 18, ambos incluidos, y la disposición transitoria del
Decreto 168/1985, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley 1/1985, de 14 de eneró.

c. La Orden de 1 de diciembre de 1986, sobre la auditoría anual de las cooperativas con
sección de crédito.

d. Todas las otras disposiciones de cualquier rango que se opongan a lo que establece
la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Facultades para desarrollar.

1. Sin perjuicio de las facultades específicas que la presente Ley otorga al Departamento de
Economía y Finanzas, el Gobierno, de la Generalidad, a propuesta del Departamento
mencionado y del Departamento de Trabajó/dretará las normas para su desarrollo.

2. Cualquier norma que se dicte en desarrollo dé lo que establece la presente Ley será
sometida a consulta del Consejo Superior de la Cooperación.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

La presente Ley entra en vigor al día siguiente de haber sido publicada en el Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña. .

Notas: Publicada en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 2644, de 21 de
Imayo de 1998.

(2) En una línia semblant a l'endegada amb tant d'éxít peí Grameen Bank, creat a
Bangladesh peí Dr. Yunus per a res pondré a les necessitats fínanceres de m ilion s
de pobres mitjancant mecanismes innovadors i procedíments no ortodoxes com la
del "grup de caució solidaria", que substitueix la mes tradicional garantía
patrimonial. Aquesta fórmula ha estat imitada a molts paísos del Sud i del Nord. El
principi de "caució solidaria" no s'ha de confondré, ans tot el contrari, amb
l'afiancamént solidan imposat pels bañes. En el primer cas, un petit grup,
genera (me nt de cinc persones, de les quals el petit emprénedor forma part, es
divideixén la garantía de l'operacíó, que així es difon i es fa accessible socialment.
En el segon, tots i cada un deis fiadora responen per la totalitat del deute, cosa que
no mes pretén assegurar I'opera ció peí Banc, pero comporta uns riscos personáis i
familiars no equitatius i desproporcionáis.
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(3) Disposicions de la Lleí 18/2002, de cooperatives, sobre les cooperatives de

segon grau.

Article 7
Cooperatives de primer grau i de segon grau

1. Les cooperatives de primer grau han d'ésser integrades per un mínim de tres socis que.
duguin a terme l'activitat cooperativitzada, excepte en els casos en qué aquesta Llei
estableix expressament una altra cosa.
2. Les cooperatives de segon grau han d'ésser integrades per un mínim de dues persones
jurídiques, una de les quals, almenys, ha d'ésser una cooperativa.

Article 17 • -
Socis .

Pot ésser sócia d'una cooperativa de primer o segon grau' tota persona física amb plena
capacitat d'obrar, llevat deis casos autoritzats expressament per aquesta Llei, especialment
peí que fa a les cooperatives diniciatíva social. També en pot ésser soci o sócia tota persona
jurídica, pública o privada.

Article 34
Dret de vot

.1 . En les cooperatives de primer grau, cada soci o sócia té un vot. Aixó no obstarit, excepte
en les cooperatives de treball associat i de consumidora i usuaris, tota cooperativa pot

1 establír la possibilitat de vot ponderat. Aquest vot, regulat expressament pels estatuts
socials, ha d'ésser ponderat en fundó de l'activitaí cooperativitzada del soci o sócia' en la
cooperativa i no pot ésser superior en cap cas a cinc vots socials.
2. El conjunt de vpts deis socis col-laboradors no pot superar en cap cas el 40% de la
totalitat deis vots socials. . . .
3. Els estatute de les cooperatives dé crédit poden establír que, a l'assemblea general, cada
soci o sócia tingui.jjn vot o que el vot siguí proporcional a les aportácions respectives al
capital social, a l'activitat cooperativitzada deis socis o al nombre, de. socis de les
cooperatives associades. En aquest cas, el nombre de vote per cada soci o sócia no pot ésser
superior al 20% del to,tál deis vote socials.
4. En Jes cooperatives de segon ,grau, les federacions i les confedera ció ns, el vot-defs socis es
pot ajústar a qualsevol deis criteris establerts pels apártate 1, 2 i 3. Els socis que nó siguin
cooperatives no poden, en cap cas, teñir la majoria deis vots socials.

Article 52
Auditoria de comptes

1. Si ho estableixen la normativa legal o els estatuts, ho acorden 1'assemblea general o el
consell rector, o ho sol-licita un. nombre de socis'que representa, com a mínim, el 15% deis
vote socials de la cooperativa, els comptes de l'exercicí económic han.d'ésser verificáis per
auditors de comptes, de conformitat amb la legislado vigent en materia d'auditoria de
comptes.
2. Les cooperatives de segon grau s'han de sotmetre en tot cas al régim d'auditoria de
comptes.

Article 69.2

La dotació del fons d'educació i promoció cooperatives pot ésser aportada sota qualsevol
títol, totalment o parciálment, a una federado de cooperatives, a cooperatives de segon grau
i a entitate publiques o privades que tinguin per objecte la realització de fins propis d'aquesta
reserva. " . . •
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Capítol IX
Cooperatives de segon grau .

Article 121
Objécte

Les cooperattves de segon grau teñen l'objecte de completar, promoure, coordinar, reforcar
o integrar l'activitat económica de les entitats que en son membres, amb l'extensió o l'abast
que estableixín els estatuts respectius.

Article 122
Socís ,

Poden ésser socis d'una cooperativa de segon grau les cooperatives de primer grau, els socis
de treball.o tota entítat o persona jurídica, pública o privada, i també ets socis col-laboradors,
que s'hí incorporen en les, mateixes condicions que en ía resta de cooperatives. En tot cas,
les cooperatives que en son sócies teñen en tot moment í en tots els órgans, com a mínim,
la meitat deis vots sociais.

Article 123
Característiques

1. Les cooperatives de segon grau es poden convertir en cooperatives de primer grau
mitjancant el procediment establert per aquesta Uéi per a les rnodificacions deis estatuts.
2. Les cooperatives que concentren Ilurs empreses per fusió o per constitució de cooperatives
de segon grau gaudeixen dé tots els beneficis atorgats per la legislado sobre.agrupado i
concentrado d'empreses.
3. Els retórns cooperatius que percebin les cooperatives sócies de les de segon grau,1 i també
els interessos que meritin llurs aportacions al capital social i els deriváis del financament-
voluntan que estableíxen éls articles 61 i 62, teñen la considerado d'excédent cooperátiu.

Article 124
Normativa aplicable :

En tot el que no queda establert en aquest capítol, s'han d'aplicar a les cooperatives de
segon graü les disposicions de carácter general establertes per aquesta Uei, p les
disposicions sectórials que els siguin aplicables. . '

Article 145
Ajuts per a
cooperatives

la crea ció de cooperatives de segon graü o per a la fusió de

L'Admínistració de la Generalitat ha d'establir subvendons, desgravácions o crédits
preferente, en els supósits de creado de cooperatives. de segon grau, de fusió de
cooperatives, d'establiment de concerts entre cooperatives productores de béns o servéis i
cooperatives de consumidors i d'establiment de grups cooperatius, sempre que l'actuació
proposada sigui favorable al moviment cooperatiu.

. • 7

(4) Disposicions de la Llei 18/2002 sobre socis de treball

Article 23
Drets deis socis

Els socis d'una cooperativa teñen dret a:
a) Participar en la realització de l'objecte social de la cooperativa.
b) Elegir els carrees deis órgans de.la societat,i ésser elegits per a ocupar aquests carrees.
c) Participar amb veu i vot en l'adopció dé tots els acords dé l'assemblea general i deis altres
órgans que integrin.
d) Sol-licitar informado sobre les qüestíons que afectin llurs interessos económics i sociais en
els termes que estableixin éls estatuts sociais. . -
e) Participar en els excedents, si ri'hl ha, d'acord amb els estatuts sociais.
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f) Percebre el reembossament de llur aportado actualitzada en el cas de baixa o de liquidado
o transformado de la cooperativa, que no s'ha de veure afectat per una suspénsió temporal
deis drets a causa d'un expedient sancionador. . .
g) Els altres drets que resultin de les normes legáis i esíaíuíáries, i també deis acords
adoptats válidament pels órgans de la cooperativa.
2. Els drets deis socis treballadors i els socis de treball a prova, deis socis éxcedents i deis
socis col-laboradors no teñen mes límits que eis estableris expressament per aquesta Llei.
3. Els drets deis sócis homés es poden suspendre témpora I me nt, en les cqndicions que
regulin expressament1 els estatuís socials, corñ una modalitat de sandó o de mesura cautelar
en un expedient sancionador. En cap cas no en poden quedar afectáis el dret d'informació ni
els drets que aquesta Uei exceptúa. / - .

Article 27
Altres tipus de socis .

Els estatuís socials de la cooperativa poden establir'que aquesta tingui socis de treball, socis
éxcedents i socis col-laboradors.

a) Peí que fa ais socis de treball, cal teñir en compte els áspecíes següents:

Primer: Els estatuts socials de les cooperatives de primer grau qué no siguin de treball
associat i els de les- cooperatives de segon grau o de graus successius poden determinar el
reconeixement de la quafitat de socis de treball ais treballadors que ho sol-licitin. En aquest
cas, els estatuís han d'establir móduls d'equivalencia per a assegurar-ne la participado,
equilibrada i equitativa en les obligacions í els drets socials, tant polítics com económícs.

Segon; Les normes que estableix aquesía Llei per ais socis íreballadors de les cooperaíives
de íreball associat s'apliquen també 'ais socis de treball.

Article 41
Com pos icio del con sel I rector .

1. Poden ésser membres del consell.rector tant persones físiques com persones jurídiques.
Les persones jurídiques actúen per mítjá de la persona física que n'exerceixi la represeníació
legaldavaní la cooperativa.
2. Peí que fa al consell rector, els estatuts socials han de fíxar:
a) La composició, tehint en compte qué la major parí de llurs membres han d'ésser socis que
duguin a terme l'actívitat cooperáliviízada principal.
b) El nombre mínim de membres, que no pot ésser inferior a tres.
c) Les normes de funcionament intern. . .
d) El període per al qual son elegiís els membres i els criiefis que n'han de regir la renovado.
e)'Si la distribució de carrees entre els'elegits correspon a l'assemblea general o al consell
rector. • . . .
3. En les cooperatives l'acíiviíaí de les quals s'estén a diverses zones o .es projecía sobre
objectius, fases o seccions claramenl diferenciáis, els estaíuís socials poden establir la
pbssibilrlai que la composició del cónseli rector reflecíeixi aquesta diversitat. Els estatuís
socials poden fer ús també d'aquesta faculíat per a garantir que els socis de treball siguin
representáis en el consell rector. '
4. En les cooperatives constituídes per tres socis, aquests es constitueixen alhora en consell
rector i en assemblea general. Les acíes que s'estenen han dfndicar si s'han reunit en
qualitat de consell rector o d'assemblea general. Un cop exhaurit el termini máxím de
vigencia del carree han de fer una redistribució deis carrees, sens perjudici que en aquesía
redisíribució el consell rector n'aprovi la reelecció.

Article 56
Aportacións obligatóries

a. Els estatuts socials han de fixar raportació obligatoria per a adquirir la condició de soci o.
sócia, que pot ésser igual o proporcional a l'activitat cooperativitzada duta a terme o
compromesa per cada soci o sócia. Igualment, si escau, han d'establir l'aportació mínima
obligatoria deis socis de treball i deis socis col-laboradors per a adquirir aquesta

• condició. •
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2.1.4.1. Préstec d'autoocupació

2.1.4.2. Préstec d'ampliació i renovacio

2.1.5. Garanties

2.1.5.1. Préstec d'autoocupació

2.1.5.2. Préstec d'ampliacio i renovacio

2.1.6. Import del préstec

2.1.7. Disposicio del financament
2.1.8. Terminis d'amortització •

2.1.9. Tipus d'interés



2.1.10. Gomissions i despéses

2-2. Prestec,per Entitats

2.2.1. Finalitats . _

2.2.2.. Requisits

2.2.3. Garanties

2.2.4. Import del prestec

2.2.5. Dispbsicio del finangament .

2.2.6. Terminis d'amortització

2.2.7. Tipus d'interés

2.2.8. Comissions i despeses

2.3. Prestec habitatge

2.3.1. Finalitat

2.3.2. Requisits .

2.3.3. Garanties

• . 2.3.4. Import del prestec habitatge

2.3.5. Terminis d'amortització

2.3.6. Tipus d'interés

2.3.7. Comissions i despeses

2.3.8. Tractament fiscal

2.4; Préstec d'estudis i formació

2.4.1. Finalitat

2.4.2r Criteris étics i de solidaritat

2.4.3. Modalitats

2.4.4. Requisits



2.4.5. Garanties

2.4.6. Import del préstéc

2.4.7. Terminis d'amortització

2.4.8. Tipus d'interés i comissions

.2.5. Línia de Crédit

2.5.1. Finalitat .

2.5.2. Reqúisits

2.5.3. Garanties

2.5.4., Import de la línia de crédit

2.5.5. Terminis d'amortitzacíó

2.5.6. Tipus d'interés

2.5.7. Comissions i despeses

2.6. Productes d'arrendament financer

2.6.1. Definició general

2.6.2. Els establiments financers de crédit

2.6.3. Leasing .

• •> . 216.3.1. Funcionament

2.6.3.2. Condicions

2.6.3.3. Reqúisits

2.6.3.4. Durada del contráete

2.6.3.5.. Quotes mensuals i tipus díinterés

2.6.3.6. Tractament fiscal

2.6.4. Renting . •

2.6.4.1. Funcionament

2.6.4.2. Reqúisits

2.6.4.3. Durada del contráete



. 2.6.4.4. Quotes mensuals

2.6.4.5. Tractament fiscal .

2.7. Productes de gestió de clients

2.7.1. Introducció
i . •

2.7.2. Descompte comercial

2.7.2.1. Requisits

. 2.7.2.2. Funcionament

2.7.2.3. Garantes

2.7.2.4. Conceptes tarifaris aplicables al descompte

2.7.2.5. Tipus d'interés i comissíons

2.7.2.6. Despeses associades

2.7.2.7. Tarifes a aplicar per lá banca Ética

2.7.2.8. Tipus d'interés i comissions

2.7.2.9. Despeses associades

2.7.2.10. Durada del contráete

2.7.3. Descompte financer

2.7.3.1. Funcionament

2.7.3.2. Tipus d'interés i comissions

2.7.3.3. Termini

2.7.4. Factoring

2.7.4.1. Definició general

2.7.4.2. La societat factor: naturalesa jurídica i
servéis prestats

2.7.4.3. Requisits

2.7.4.4. Funcionament

2.7.4.5. Tipus d'interés i comissions

2.7.4.6. Tipus d'interés i comissions a aplicar per la
banca ética

2.7.4.7. Durada del contráete



2.7.5. Crédit documentan.d'exportació

2.7.5.1. Definido general .

2.7.5.2. Criteris étics i de solidaritat

2.7.5.3. Tipús de crédits,documentaras

.2.7.5.4. Requisits

2.7.5.5. Funcionalnent

2.7/5.6. Cost del crédit documentan

2.8. Operacions d'aval i garantía .

2.8.1. Introducció. .

2.8.2. Modalitats

2.8.3. Requisits

i 2.8.4. Funcionament

2.8.5. Tipus d'interés i despeses associades

2.8.6. fermini de l'aval

2.9. Quádre Resum deis Productes d'Actiu

3. Productes de Passiu

. 3.1. pipósits a la vista

3.1.1. Dipósits a la vista i Banca Etica

3.1.2. L'estratégia.de TEntitat de Finangament Étic

3.1.2.1. Primera fase: curt i mig termini
3.1.2.2. Segona fase: llarg termini

3.1.3. pescripció del producte



3.1.4. Criteris étics i de solidaritat

3.1.4.1. La vinculado á projectes

3.1.4.2. L'asslgnació de col.laborado

3.1.5. Aportació

3.1.6. Típus d'interés

3.1.7. Cómissions i despeses

3.1.8. Tractament fiscal .

3.2. Compte d'Estalvi áTermini

3.2.1. Criteris éties i de solidaritat

, . 3.2.2. Modalitats

3.2.3. Aportació mínima

3.2.4. Tipus d'interés ' .

3.2.5. Cómissions i despeses

3.2.6. Tractament fiscal

3.3. Compte Habitatge

3.3.1. Criteris etics i de solidarítat

3.3.2. Aportació

3.3.3- Tipus d'interés

3.3.4. Cómissions i despeses

3.3.5. Tractament fiscal

3.4. Fons d'Inyersió " , •

3.4.1. Introdúcelo

3.4.X'.i. Definido general

. 3-4.1.2¿ Categories de fons d'inversió

3.4.1.3. Vocació inversora deis fons



3.4.1.4. Requisits legáis per a la creado d'un fons
d'inversió
3.4.1.5. Cohdicions exigides a l'entitat gestora

3.4.2. Fons d'inversió i banca Ética

3.4.2.1. Comercialització deis fons etícs que ja
operen a espanya

3.4.2.2. Oferir un1 producte prppí

3.4.3. Aportado mínima

3.4.5. Comissions i despeses

3.4.5.1. Comissions de gestió r dipósit

3.4.5.2. Comissions de subscripcio i reemborsament

3.4.6. Tractament fiscal . •

3.4.6.1. Persones físiques

3.4.6.2. Persones jurídiques

3.5. Productes d'Esta Ivi-J ubi lacio

3.5.1. Fons de pensions i sistemes alternatius

3.5.2. Els.fons de pensions

3.5.2.1. Definició general
3.5.2.2. Tipus de fons de pensions
3.5.2.3. Requisits legáis pera la creado d'un fons de
pensions
3.5.2.4. L'administrádó dejs fons de pensions

3.5.2.5. La gestió de les inversions deis fons de
pensions

3.5.3. Fons de Pensions i Banca Ética

3.5.3.1.. Descrípció del producte1

3.5.3.2. Criterís etics i de solídaritat
i

3.5.3.3. Tipus d'interés

3.5.3.4. Comissions i despeses



3.5.3.5. Tractament fiscal

. 3.5.3.5.1. Tributado per á l'inversor en plans
de pensions • .

3.5.3.5.2. Tributacio deis Fons de Pensions

3.5.4. Pía d'Estalvi-Jubiláció

3.5.5. Les mutualitats de Previsió Social

3.5.5.1. Definido

3.5.5.2. Condicions i procediment dé constitució
3.5.5.3. Tipus de mutualitats de previsió social

3.5.5.4. Régirrí económic de les mutualitats de
previsió social . -

3.5.6. Sistemes Mutuals, Fons de Pensions i Banca Ética

3.5.7. [/estrategia de la banca Ética

3.5.7.1. Descripció de| producte

3.5.7.2. Criteris etics i de solidaritat
3.5.7.3. Tipus d'intérés

3.5.7.4. Formes de pagáment de les prestacions del
pía de jubilado

3.5.7.5. Les aportacions al Pía d'Estalvi-Jubilació

3.5.7.6. Tractament fiscal

3.6. Quadre Resum deis Productes de Passiu
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4. Servéis Bancaris i el seu Pre'u

1. i . Els servéis bancaris • • . . .

4.2. Els servéis bancaris i la Banca Ética

4.3. Cañáis de distribució

.4 .3 .1 . Banca per internet

4.3.2. Banca telefónica

. 4.3.3. Banca electrónica

4.3.4. Targeta de crédit i targeta de débit

5. Hipótesi sobre la localització i la comunicació

5.1. Hipótesis sobre la iocalitzacíó

5.2. Hipótesis sobre la comunicació . .

5 .2 .1 . Publicitat

. 5.2.1.1. Comunicació i difusió
5.2.1.2. Mitjáns.de difusió

5.2.1.2.1. Premsa escrita
5.2.1.2.2. Material publicitari i informatiu
5.2.1.2.3. Internet
5.2.1.2.4. Radio i televisió
5.2.1.2.5. Altres estratégies de comunicació

5.2.3. Promoció

5.2.3.1. Compromís de garantía amb els clientS'
5.2.3.2. Punts d'estaivi
5.2.3.3. Altres promocions

5.2.4. Vendes i relacions publiques

5.2.4.1. Principis generáis .
5.2.4.2. Els consultors de productes
5.2.4.3. Els consultors de projectes
5.2.4.4. Personal de gestíó

5.2.5. Merchandising

5.2.5.1. L'entorn
5.2.5.2. L'oficina oberta



6. Procés d'implantario deis productes de l'Entitat de Finangament

Étic

7. Bibliografía i fonts d'informació

7.1. Fonts d'informació sobre l'oferta de productes financers deis bañes

convencional i de les caixes d'estalvís

7.2. Fonts d'informació sobre l'oferta de productes financers étics i

socialment responsables

7.3. Fónts d'informadó sobre l'oferta de productes financers deis bañes

étics europeus , .

7.4. Fonts d'informació sobre les hipótesi de localització i comunicado

7.5. Bibliografía
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1. HIPÓTESI SOBRE EL PRODUCTE I EL PREU

1.1. ELS PRODUCTES DE L'ENTITAT DE FINAN^AMENT ETIC

L'oferta de pfpductes de l'Entitat de Finangament Étic s'haurá
d'orientar vers la satísfacció de dues necessitats financeres basiques:

• Recerca de Rendibilitat
Instruments de Passiu que permetin fer compatible Tobtenció de
rendibilitat amb el respecte a criteris étics, ecológícs, socials i
solidaris.

• Recerca de Financament
Instruments íj'Actiu per al finangament d'inversions en prójectes
i activitats económicament viables i que tinguin una contribució1

ética, social, ecológica i solidaria positiva.

1.2. ELS CLIENTS DE L'ENTITAT DE FINANCAMENT ÉTIC

Podem estábíir tres categories básiques.de potenciáis clients:

• Emprenedors del Sector de TEconomia Social

• Estalviadors Particulars amb una Motivació Ética

• Entitats sense Ánim de Lucre
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1.3. CRITERIS ETICS D'INVERSIO

L'activitat principal de l'Entitat de Fmangament Étic és la invérsió deis
estalvis dipositats pels seus clients en projectes i activitats que
compleixin els següents.criteris: . .

• La idoneítat ética, social; ecológica i dé solidaritat deis béns i els
servéis produíts.

• Que tinguin un impacte social positiu per les comunitats on es
desenvolupin aqüestes iniciatives.

• Que promoguin i 'fomentin l'ocupaci.ó, la'integrado social de
col.lectius desafavorits, la igualtat de genere i la no discriminación

• Que impulsin polítiques cooperatives i participatives tant deis
treballadors com deis consumidors.

• Que seleccionín els próveídors en base a criteris étics, ecológics i
solidaris;

1.4. SECTORS ESTRATEGICS D'ACTUACIO

L'Entitat de Finangament Étic emmarca la seva activitat en algún deis
següents sectors estratégics:

Economía Social
Iniciatives de negoci que fomentin l'ocupació, la integració social de
col.Jectius desafavorits i la igualtat de genere.

Ecología
Iniciatives de ñégoci qué fomentin l'ús de les energies renovables,
Tagricultura i ralimeritació biológica, la gestió sosteníble i eficient deis
recursos naturals i la conservado i protecció de la Natura.

Cultura i Innovació Social
Projectes culturáis i educatius o que plantegin altérnatives1 socialment
innovadores de yiure i treballar.

Cooperacio
Projectes impulsats per entitats i associacions sense ánim de lucre i
que es desenvolupin en l'ámbit dé la cooperacio social i internacional.
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1.5. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA

El compromís de transparencia amb els clients i la societat per les
activitats realitzades, ha de ser un elemént clau de la política de
l'Entitat de Finangament Étic.
Aquest principi básic obliga al banc a garantir en tot moment el dret
deis estalviadors a conéixer l'ús que l'entitat ha fet o está fent deis
seus diners i a establir els mecanismes adeqüats que els hi permetin
exercir el dret a decidir en qué i on ha d'invertir £l bahc els seus
estalvis.
D'aquesta manera, cada producte ofertat per l'Entitat de Finangament
Étic incorporará uns staridards específics de transparencia, si bé
globalment, es definirán uns criteris básics generáis:

Proiectes Financats

• Quaisevol iniciativa que rebi finangament de la Banca Ética,
formará part d'una Llista de Projectes classificats en les grans
árees d'actuació estratégica del Bánc i que inclourá el npm o rao
social del prestatari, el tipus d'instrument de finángament del que
n'és benefician, una breu descripció de les seves activitats i del
projecte finangat.
La Llista de Projectes será pública i la inclusió o no en la
mateixa deis beneficiaris de les operacions de finangament, no
será negociable. La negativa d'un sol.licitant a veure el seu no'm
publicat en aquesta llista, jüntament amb la informado básica
referenciada, será causa dé denégacio de la sol.licitud.

• Tot contráete de finangament, es formalitzará mitjangant un
! Contráete-Programa entre el banc i el prestatari i les entitats

socials de suport al projecte, si fós el cas, en el que, jüntament
amb .les condicions financeres, generáis i particulars, es fixará el
marc d'actuació í les finalitats per les quals es presten els diners,
els compromissos que assunieixen les parts, els mecanismes a
posar en marxa en cas de dificultats i les obljgacions d'informacíó
periódica i les derivades de la política ética i de transparencia.

Productes d'Estalvi

L'Entitat de Finangament Étic garantirá ais titulars deis dipósits i
d'altrés productes financers en qualssevulla de les seves modalitats,
mecanismes efectius per al control de la informado sobre la destinació
que l'entitat hagi fet deis estalvis invertits, així com mecanismes actius
de participació i de decissió sobre la propia política d'inversions que
porti a terme el Banc.
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2. PRODUCTES D'ACTIU

2 .1 . PRESTEC DEM PRESA

Es un instrument de finangament destinat a promotors d'iniciatives
d'autoocupació i/o a empreses ja en func'ionament dissényat per
atendré les seves necessitats finañceres a rriig ¡ llarg termini;

í •

2.1.1. Fihalitat

Les inversions a finangar mitjangánt él Préstec Empresa, de ser
d'Immóbilitzat i en cohcret:

• Finangáment de les inversions de la posta en marxa de l'activitat.
• Finangáment de les inversíons de creixement.
• Finangáment de les inversions de consolidació de l'activitat en el

mercat. .

En cap cas, amb el Préstec Empresa no es finangaran reestructuracions
de passiu, refinangaments o inversions en Actiu Circulant.1

2.1.2. Criteris Etics í de Solidaritat

Els projéctes d'empresa finangats per la Banca Ética, hauran
d'enquadrar-se en algún deis quatre sectors estratégics d'actuació del
Banc . (Economía Social, Ecología, Cultura i Jnnovació Social i
Cooperado) i respondre ais criteris etics generáis estabíerts per
l'Entitat de Finangáment Étic per a la seva política d'inversions.

2.1.3. Modalitats

2.1.3.1. Préstec d'Autoocupació
Está destinat al finangáment de la posta en marxa d'iniciatives
empresarials promogudes per persones que estigúin a l'atur, que
tinguin dificultáis d'inserció laboral, que no disposin de garantiés reals
ni deis avals necessaris per obtenir finangáment per part de la banca
convencional o que, tot i no trobar-se en situació d'atur, vulguin posar
en marxa una nova etapa professional fent reafi.tat un projecte de
negoci compatible amb els criterís etics del Banc.
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2.1,3.2. Préstec d'Ampliació i Renovado

Es destina a finangar projectes d'ihversió de creixement o de
consolidació en el mercat de petites i mitjanes empreses i/o
cooperatives ja en funcionament, que s'emmarquin dins les
oriéntacions etiques i estrategiqués definides per la Banca Ética, i que
compleixin els següents requisits:

• Presencia en el mercat per un periode inferior ais tres anys.
• Facturado én els dos exercicis immediatament anteriors a la

sol.licitud de finangament, menor o igual ais 1,8 milions d'Euros.

Serán factórs claus en la decissíó final sobre Ja concessió de
finangament, que la inversió propósada; tingui un impacte directe
positiu en la creació de nous llocs de t re bal I estables i incorpori
eléments o aspectes ihnovadors (tecnológics, de producció, de
sostenibilitat energética o de solidaritat);

2.1.4. Requisits

2.1.4.1. Préstec d'A utoocupació

Els promótors del projecte empresarial, s'adregaran a qualsevol de les
Entitats Colaboradores amb les quals l'Entitat de Finangament' Étic
hagi signat conveni (Administrácions Publiques a travé's deis seus
servéis de promoció económica o d'Autoocupació; OIMGs, sindicats,
associacions empresarials, Cambres de Comerg...), que els
assessoraran en l'elaboracíó del Plá d'Empresa i posteriorment, cas
que el préstec fós finalment concedit, en realitzaran el seguiment i hi
donaran suport i assisténcia técnica durant tota la vida del préstec.
Un cop el Pía d'Empresa hagi estat validat técnicament per l'Entitat
Col.laboradora, el sol.lícitant podrá presentar la seva sol.licitud de
finangament a l'Éntitat de Finangament Étic, que estudiará la
documentado presentada i es reunirá amb els promótors per conéixer
de primera má l'equip huma que l'haurá de portar a terme.
En base a la informado disponible, es formulará un Informe-Proposta
que s'adregará al Comité Etic de la Banca Ética, el qual n'acordará la
concessió o denegado en cas contrari.

2.1.4.2. Préstec d'Ampliació i Renovado

El sol.licitant, s'adregará ais servéis tecnics de l'Entitat de Finangament
Étic áportant la documentado que el banc consideri necessária per a
l'análisi de l'operació a finangar (pía económico-financer, pía
d'operacions i estudi de mercat). Si el pía fós viable, el banc tramitará
la sol.licitud de finangament, que seguirá el procedihnent general
establert per a la seva concessió (ínforme-proposta i decissió final del
Comité Etic).
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2.1.5. Garanties

2.1.5.1. Préstec d'Áutoocupació

Aquesta línia de producté está oberta a aquellas persones i entitats
que no disposen d'avals dineraris i/o garanties reals, per la qual cosa
el sistema alternatiu de garanties aportades pels sol.licitants serán del
tipus que es detallen:

• La viabilitat económica del Pía d'Empresa.
• La confianga en el compromís personal deis promotors en

l'execució del'projecte.
• Pertinenga deis promotors a una xarxa d'entitats que puguin

respondre de la fiabilitat i el compromís.d'aquells peí que fa a la
realització del projecte. .

• Suport al projecte d'un Grup de Solidaritat integrat per un
conjunt de persones i/o entitats que responguin de manera
mancomunada de la devolució del préstec cas que el prestatari
pugui teñir dificultáis per fer front al compliment de les seves
obligacions.

2.1.5.2. Préstec d'Ampliació i Renovado

Per aquesta moda lita t d'operació, ates que es destinaba empreses ja en
fuñcionament p a emprenedors amb possibilitat d'obtenció garanties
reáls o a vals', s'exigiran les habitualment establertes per les entitats
financeres cónvencionals ais sol.íicitárits de fínangament.

2.1.6. Import del Préstec

Es considera recomanable no preestablir una ventall mínim i máxim
pels imports deis possibles préstecs a cohcedir, dones aquests variaran
en fundó del cálcul de risc del Banc, de les necessitats del sol.licitant,
e| suport social al projecte o de si el promotor aporta o no una part de
finangament inicial al projecte.
A títol orientatiu en el quadre següent es formula una proposta
aproximativa deis possibles imports deis préstecs a concedir prenent
en consideració l'análisi de les ofertes d'altres entitats de finangament
étic del nostre entorn per aquest tipus de productes:

TIPUS DE PRÉSTEC
D'AÜTÓOCUPACIÓ

Emprenedor Individual

Grup d'Emprenedors

fins a 15.025 €

fins a 30.050C

D'AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ

Empresari Individual

Societat Mercantil i
Cooperattves

fins a 21.035 €

fins a 60.101 €
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2.1.7. Disposició del Financament
Per terme general, els présteos és disposaran en un sol cop després de
la signatura del contráete.

Tanmate¡x, per al cas d'aquells projectes que presentin un major perfil
de risc, es podran adoptar mecanismes addicionals d'assegurament de
l'óperació alternatius al sistema d'avals i garanties exigits peí Banc
d'Espánya per assegurar la solvencia de l'entitát financera prestataria i
per extensió la del propi sistema ba'ncari, tais com la Disposició del
Préstec per Trams.

Aquest sistema, ja utilitzat per bañes étics com l'ókobank o per la
propia Fundació Un Sol Món, estableix l'abónament al prestatari del
finangarhent aprovat per fases successives conforme l'efectiva
deyólució del tram de préstec ja disposat.

D'aquesta manera, es pot minvar el risc de les operacions finangades
sense garanties reals o avals i atendré a les exigéncies de solvencia
imposadeS'per la normativa vigent compatibilitzant-les amb. ('exigencia
ética i social d'atendré aqüestes necessitats de finangament.

2.1.8. Terminis d'Amortització

No s'han d'establir criteris rigids peí que fa a la fixació deis terminis
d'amortització del préstec concedit perqué aquests variaran en funció
de la naturalesa de 1'actiyitat a finangar i del risc de l'operació.
Com a norma general, ates que els préstecs es destinen a la inversió
en ¡mmobilitzat, es fa recomanable acompassar la vida de Poperació al
propi cicle de madurado del projecte d'inversió, per la qual cosa es
considera raonablé estáblir un perio.de de retorn d'entre els 3 i els 5
anys.

Per altrá banda' i per dotar els préstecs dé la major flexibilitat possible,
haurien d'incorporar la possibilifcat cTestablir plans d'amortització
pactats entré el Banc i el Prestatari, fixant de cpmú acord el nombre
de pagaments, les dates-en que es faran i els imports.

2.1.9. Tipus d'Interés

El cost del firiangament variará en funció del tipus de projecte a
financar i de la durada del préstec.
Peí que fa al cómput d'ínteressos, es prpposa plantejar una fórmula
que estableixi un periode inicial (el primer any del préstec) a tipus fix,
en el qual el prestatari tindrá la certesa de l'import de la quota a
pagar.

Un cop transcorregut aquest periode, es portará a terme una revisió
del tipus d'lnterés (reférenciat a¡TEuribbr a 6 mesos + el marge que
s'hagi ácordat en el contráete), amb la mateixa operativa que
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l'establerta per ais préstecs a ti pus variable amb quota fixa, on alió
que varia no és la quota' sino la durada del préstec, que pot ser mes.
Marga o mes curta en fundó de l'evolució que hagin tingut els tipus
d'interés en el mercat durant la vigencia del préstec/

2.1.10. Comíssions í Despeses

No suplicaran comíssions ni despeses.
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P R É S T E G D ' E M P R E S A
| ' • D'AUTOOCUPACIÓ

Destinatarios

Finálitat

Criteris Etics

Requisits

Garanties

Irríport del Préstec

Tipus d'lnterés

Devolució

Comissions

; •

Persones que estíguin a l'atur, que
Ünguin dificultats d'inserció laboral, que
no disposin de garanties reals ni deis
avals necessaris per obtenir financament
per part de la banca convencional, o
que, tot i no trobar-se en situado d'atur,
vulguin posar en manca una nova etapa
professional fent reálitat un projecte de
negoci compatible arnb els criíeris étics
del Banc.

D'AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ

PIMÉs í/o cooperatives ja en
funcibnament, que compleixin els
següents requísits:

• Presencia en el mercat per un
periodé inferior ais tres anys.

• Facturado en els dos exercicis
immediatament anteriors . < 1,8
milions d'Euros.

Finaricar inversions d'lmmobilitzat i en concret: •
• inversions de la posta en marxa de l'activitat.
• inversions de creixement. •
• inversions de consolidado de l'activitat en el mercal.

Els projectes financáts hauran de complir els criteris étics generáis assenyalats
per l'Erititat de Financament Étic i enquadrar-se en algún deis sectors estrategics
d'actuació del Banc (economía social, ecología, cooperació i cultura i innovació
s o c i a l ) . - • • • •

El soUicitant haurá de presentar un Pía
d'Empresa a una Ehtitat Colaboradora
de la Banca Ética.
Si l'activitat es viable i el sollicitant
corhpleix els requisits exigits, el Banc
procedirá a l'aprovació de la sol.licitud.

• La viabílítat económica del Pía
d'Empresa.

• La cohfianca en el compromís
personal del promotor en l'execució
del projecte.

• Será moft valorada:
-La períinenca deis promotors a una
xarxa d'entitats que puguin respondre
de la fiabilitat i el compromís d'aquells
peí que fa a la realització del projecte

- L'existéncia d'un grup de persones i/o
entitats que responguin de manera
mancomunada de la devolució del
préstec si el prestatah tingues,
difícultats.

Emprenedor Individual fins a 15.025 €

Ei sol.licitant, s'adrecará ats servéis
técnics de l'Entitát de Financament Étic
áportant la documentado riecessária
pera l'análisi de I'operad ó a f ¡nanear.
Si el pía és viable i el sollicitant
compleix els requisits exigits, el Banc
procedirá l'aprovació de la sol.licitud.

S'exigiran les garanties reals i els
avals habituálment establerts per les
entitats f i nanceres convencionals ais
sol.licitants de cré'dit.

Empresari Individual
•" , ' ' I """" ~ " •

Grup d'Emprenedors \ fíns a 30.050 € I Societat Mercantil

fins a 21,035 €

fins a 60.101 €

1er any: típus fixe
Posteriorment revisió anual: referenciada a Euribor á 6 mesos + Marge

El termíni máxim de retorn és de 5 anys

Sense comissions ni despeses
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2.2. PRESTEC PER ENTITATS

Es un instrument destinat a finangar projectes socials, solidaris i de
cooperado internacional impulsáis', desénvolupats i/o executats per
ONGs i en general per entitats sense afány de lucre.

2.2.1.Finalitats

Atorgar finangament al següent tipus d'activitats:

• Projectes i programes d'autoocupació, d'integració social i
d'inserció laboral.

• Desenvolupament de sistemes i iniciativés microfinancers al
Tercer Món.

• Iniciativés de negoci en el sector del Comerg Just.

2.2.2.Requisits

L'entitat. sol.licitant s'adregará ais servéis técnics de l'Entitat de
Finangament Étic aportant la documentado que el'banc consideri
necessária per, a l'análisi de Toperació a finangar (pía éconómíco-
financer, pía d'operacions i estudi de mercat).

Si el pía fós viable, el banc tramitará la sol.licitud de finangament, que
seguirá el procediment general establert per a la seva concessió.

2.2.3. Garanties

Les garanties aportades per les entitats sol.licitante, es basaran en la
confianza i el compromís de mutua col.laborado entre l'entitat i el
Banc en la consecució deis objectius, en la reconeguda trajectória de
l'associació en en seu camp d'actuació i en l'análisi de'risc, que tindrá
en compte tant el de la propia operado a finangar així com aspectes
derivats de la sevá capacitat d'endeutament.

Es valoraran igualment els avals, les garanties reals que pugui
presentar l'entitat sol.licitant o de sí aporta o no una part del
finangament al projecte.

2.2.4. Import del Préstec

Es considera recomanáble no preestablir una ventall mínim i máxim
pels imports deis possibles préstecs a concedir, dones aquests variaran
en fundó del cálcul de risc del Bañe, de les necessitats del sol.licitant,
el suport social al projecte o de si el promotor aporta o no una part de
finangament inicial al projecte.

A títoí orientátiu, l'import máxim deis Préstecs per. Entitats, podría
arribar fins els 60.101 Euros:
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2.2.5. Disposició del Fínan^ament

Per terme general, els présteos es disposaran en un sol cop després de
la signatura del contráete.

Tanmateix, per alcas d'aquells projectes que presentin un major perfil
de rísc, es podran adoptar mecanismes addicionals d'assegurament de
l'óperació alternatius al sistema d'avals i garanties. exigits pei Banc
d'Espanya per assegurar la solvencia de l'entitat financera prestataria i
per extensió la del propi sistema bancari, tais com la Disposició del
Préstec per Trams.

Aquest sistema, ja utilitzat per bañes étics com l'Ókobank o per la
propia Fundado Un Sol Món, estableix l'abonament al prestatari del
finangament aprovat per fases successives conforme ¡'efectiva
devolüció del tram de préstec ja disposat.

D'aquesta manera, es pot minvar el risc dé les operaciohs finangades
sense garanties reals o avals i atendré a les exigéncíes de'solvencia
imposades per la normativa vigent compatibilitzant-les amb l'exigéncia
ética i social d'atendre aqüestes necessitats de finangament.

2.2.6. Terminis d'Amortització

No s'han d'establir criteris rigids peí que fa a la fixáció deis terminis
d'amortització del préstec concedit perqué aquests variaran en funció
de la naturalesa de l'activitat a finangar i del risc de l'operació.

Com a horma general, ates que els présteos es destinen a la inversió
en immobilitzat, es fa recomaríable acompassar la vida de Toperació al
própi cicle de maduracíó del projecte d'inversió, per la qual cosa es
considera raohable establir un periode de retorn d'entre els 3 i els 5
anys.

Per altra banda i per dotar els présteos de la major flexibilitat possible,
haurien d'incorporar la possibilitat d'establir plans d'amortització
pactats entre el Banc i el Prestatari, fixant de cómú acord.el nombre
de pagaments, les dates en que es faran i els imports.

2.2.7. Tipus d'Interés

El cost del finangament variará en funció del tipus de projecte a
finangar i de la durada del préstec.
Peí que fa al cómput d'interessos, es proposa plantejar una fórmula.
que estableixi un période inicial (el primer ány de! préstec) a tipus fix,
en el qual el prestatari tindrá la certesa de l'¡mport de la quota a
pagar. .
Un cop transcorregut aquest periode, es portará a terme una revisió
del tipus d'interés (referenciat a TÉuribor a 6 mesos + el marge qué
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s'hagi acordat en el contráete*), amb la 'mateixa operativa que
l'establerta per ais préstecs a tipus variable amb quota fixa, on alió
que varia no és la quota sino la durada del préstec, qué pot ser mes
Marga o mes curta en funció de l'evolució que hagin tingut els tipus
d'interés en el mercat durant la vigencia del préstec.

2.2.8. Comissions i Despéses

No s'apljcaran comissions ni despéses^
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P R É S T E C P E R E N T Í T A T S
Destinataris

Finalitat

Criteris Etics

Requisits

Garanties

Import del Préstec

Tipus d'lnterés

Devolució

Comissions

ONGs i en general per entitats sense afany de lucre.

Atorgar financament al següent tipus d'áctivitats:
• Projectes i programes d'autoocupacíó, d'integració social i d'inserció laboral.
• Desenvolupament de sistemes i iniciatives microfinancers al Tercer Món.
• Iniciatives de negoci en el sector del Comerc Just.

Col.laborado en el financament de les activitats social, de cooperado i
solidáries que porten a terme les entitats sense afany de lucre.

L'entitat soMícitant s'adrecará ais servéis técnics de l'Entitat de Financament
Étic aportánt la documentació necessária per a l'análisi de t'operació a financar.
Si el pía és con si de raí viable, el banc p roce dirá a la tramitado de la sol.licitud.

• La confianca i el compromís de mutua col.laboració entre l'entitat i el Banc
en la consecucíó deis objectíus

• La trajecíória de l'associació en en seu camp d'actuació.
• La viabílitat de l'operació i l'análísí dé rísc.
• Es valoraran també els avals i les garanties reals aportades per l'entitats i

també si aquesta aporta o no part del financament al projecte.

A títol orientatiu, ['import máxim podría arribar firis els 60.101 Euros.

1er any: tipus fixe . ,
Pósteriorment revisió anual: referenciadá a Euribor a 6 mesos •+ Marge

El termini máxim de retorn es de 5 anys

Sense comissions ni despeses .
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2.3. PRESTEC HABITATGE

El Préstec-Habitatge és un ihstrument destinat a finangar la compra de
primera vivenda o per al finangament d'obres de rehabilitació de
l'habítatge habitual. .

Es destina a tots áquells particulars que: i
i

• Adquireixin un habitatge de promocio oficial. , i
• Siguin spcis de cooperatives de construcció d'habitatge per • ¡

finangar l'adquisició de la sevayivenda. . ,
• Realitzin obres de rehabilitació del seu habitatge o de l'edifíci ja f

sigui a títol individual o pera comunitats de propietaris. ?
• Instal.lin en el seu habitatge habitual sistemes energétics . í

sostenibles, ja sigui a títol individual o a nivell de comunitat de •
propietaris. . _ ],

2 . 3 . 1 . Finalitat

El Préstec Habitatge és una einá que complementa l'oferta estratégica
de productes (Compte d'Estalvi Habitatge i la Línia de Crédit per
Cooperatives d'Habitatge) amb els que l'Entitat de Finangament Etic
vol enfórtir, consolidar i promouré un model social alternatiu al mercat ¡
immobiliari convencional.

i

i

2.3.2. Requisits
\i

Podran sol.licitar finangament totes aquelles persones que compleixin . . {
les condicions establertes per l'Entitat de Finangament Étic per a j !
l'accés a aquest tipus d'instrurhent fináncer. 1
El Banc fixará el Protocol de Chteris d'Avá/uació per garantir la finalitat j
social del finangament sol.licitat que tindrá en compte criteris objectius '
(localització, préu mitjá de mercat, característiques be l'habitatge a I
finangar, renda del sol.licitant...) així com d'altres de carácter
redistributiü (que atorguin una posició preferent per l'accés-al préstec
als( segments de spl.licitants amb rendes mes baixes én relació ais
peticionaris amb rendes mes altes). '• . .

2.3.3. Garanties

La garantía aportada per la concessió d'un Préstec Habitatge será la
del propi habitatge objecte d'adquisíció o les garanties reals que
s'estableixin en els altres cassos. . • .
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2.3.4. Import del Préstec Habitatge

Hauria de'cobrir el 100% del cost de l'habitatge a adquirir mes les
despeses inherents a la compra '(impostes, notaría, despeses
registráis), amb una limitació de 1'import máxim total finangat, que
resulti de l'aplicació deis criteris i els parámetres d'avaluació de
l'operació establerts peí Banc. .

2.3.5. Terminis d'Amortització

Es proposa un termini máxim d'amortització del préstec en 20 anys.
Els Préstecs Habitatge hauran d'inclóure una Garantía d'Espera, que
permeti ais prestataris interrompre els pagarríents de les quotés
d'amortització davant la pérdua del lloc de treball. o d'áltres
circumstáncies personáis extraordináries del prestatari, sense la
imputado d'interessos de demora ni comissions per rebuts impagats ni
despeses addicionals.

2.3.6. Tipus d'Interés

El prestatari podrá triar l'indéx de referencia per al cálcul deis
interessos del préstec (IRPH o Euribor) mes el marge acordat en el
contráete i optar entre tres possibles modalitats:

• Préstec amb auotes constants a tipus variable: les revísions
del tipus d'interés no farán variar les qúotes sino que variaran el
termini del préstec, escurgant-lo o allargant-lo segons si baixin o
pugin els tipus d'interés). Aquesta opció haurá de garantir
l'estabilitat del tipus d'interés durant els 3 primers anys del
préstec i un límit máxim de creixement del tipus durant tota la
vida del préstec. .

• Préstec amb auotes variables a tipus variable: les revisions
anuals o sem'estrals del tipus d'interés provoquen una variado de
les quotes, mantenint-se el termini de Toperació.

• Préstec amb auotes i tipus d'interés fixos

2.3.7. Comissions i Despeses

No s'aplicaran comissions ni despeses.
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2.3.8. Tractament Fiscal .

Anualment, es pot deduTr diréctament de la quota íntegra de Timpost
un percentatge de Timport destinat a la compra d'habitatge, que
estará en fundó deltemps transcorregut des de l'adquisíció.

Periode

Durant els 2 primers anys
des de la compra

Posteriqrment

Import Máxim sobre el
que s'aplica la deducció

els prímers 4.507,59 €
Resta fins un máxim de 9.015,18 €
Primers 4.507,59 €
Resta fins un máxim de 9.015,18 €

Percentatge
de deducció.

25% (*)
15%

20% (*)
15%

(*): Quan es compleixín les següents condicions:

• L'import finangat ha de ser com a mínim el 50°/d del valor de
compra. Quan es tracti de la compra d'un nou habitatge després
de vendré Tactual,' aquest 50% s'entendrá referit a l'excés
d'inversió que correspongui, entesa com la diferencia del preu de
compra de la nova i el preu de yenda de Tactual.

• Durant els 3 primers anys no es pot amortitzar un import superior
al 40% de Timport total sol.licitat.

Si no és compleíxen aqüestes condicions, el percentatge de deducció
será en ambdós cassos del 15%.
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P R É S T E C H A B I T A T G E
Destín ata rís

Finalitat

Criteris Etics

Requisits

Garanties

Import del Préstec

Tipus d'Interés

Devolució

Comissions

Tots aquells particulars que:
• Adquireixin un habitatge de p rom oció oficial.
• Siguin socis de cooperatives de construcció d'habitatge per finan9ar

l'adquisició de la seva vivenda.
• Realitzin obres de rehabilitació del seu habitatge o de l'edifici ja siguí a

títol individual o per a comunitats de propietaris.
• Instal.lin en el seu habitatge habitual sistemes energetics sostenibles, ja

siguí a títol individual o a nivell de comunitat de propietarís.

Es un instrumént destinat a finan^ar la compra de primera vivenda o per al
financament d'obres de rehabilitació de l'habitátge habitual.

Afavorir el desenvolupament i la consolidado del mercát social de l'habitátge

Podran sol.licitar financament totes, aquelles persones que compleixin les
condicions estabiertes per l'Entitat de Financameht £tic per a l'accés a aquest
tipus d'instrument financer. , • -

La garantía aportada per la concessió del préstec será la del propi habitatge
objecte d'adqúisició.o les garanties reaIs que s'establéixín en els altres cassos.

Cobrirá el 100% del cost de.l'habitátge mes les despeses inherents a la compra
(ímpostos, notaría, despeses registráis).amb un import máxim total a ftnanear
per operado fixat peí Banc.

El prestatari podra triar l'index de referencia per al cálcul deis interessos del
préstec (IRPH o Euríbor) mes el marge acordát en el contráete.

Es proposa un termini máxim d'amortització del préstec en 20 anys.
Els Préstecs Habiíatge hauran d'íncloure una Garantía d'Espera, que permeti al
prestatari interrompre els pagaments de les quotes d'amortització per causa de
pérdua del lloc de treball o d'altres circumstáncies personáis extraord inanes,
sense imputació d'interessos de demora ni comissions, ni despeses addicionals.

No s'aplicaran comissions ni despeses.
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2.4. PRESTEC D'ESTUDIS I FORMACIO

En un món on e! Coneixement va convertint-se cada cop mes en un
élement clau peí desénvolupament i el progrés económic i social, pero
també en un factor d'exclusió social per a tóts aquells que en queden
fora, la formació integral de les persones és un deis objectius
foriamentals en l'estratégia de l'Entitat de Finangarnent Étic.
Amb aquesta finalitat, el Préstec d'Estudis i Formació es concep com
un instrument de credit adregat ais particulars per al flnangament deis
seus projectes d'inversió en formació i educado; amb una especia!
atenció cap a tóts aquelles persones i col.lectius que poden resultar-ne
exclosos per raons sbcials ¡ económiques.

2.4.1. Finalitat

El Préstec d'Estudis i Formació, financia la totalitat o dé part de les
següents actlvitats:

• Estudis universitaris o masters, amb possibilitat de retornar els
diners un cop finalitzats els estudis. .

• ' Cursos universitaris d'especialització, de postgrau, d'idiomes i en
general d'activitats de formació impartides en centres públics o
privats, tornant el préstec al llarg del curs.

2.4.2. Criteris Etics i de Solidaritat

Podrá obtenir finangament per un curs o per ais seus estudis, tota
persona que compleixi les condicions i requisits establerts per l'Entitat
de Finangament Étic per accedir a aquest tipus de producte financer.
El Banc fixará en el Protocol de Criteris d'Avaluació, els mecaní'smes
adeqüáts. per garantir la finalitat socialdel finangament sol.licitat, que
tindrá en compte, entre d'altrés, aspectes com les característiques i la
finalitat del curs o estudi a finangar, la situado personal del sol.licitant
o la seva renda.

Es tindran igualment en compte altres criteris de caire redistributiu,
que assignin una posició d'accés preferent al finangament ais segments
de sol.licitants amb rendes mes baixes en relació ais de rendes mes
altes o d'aquells per ais quals la realització del curs o estudi suposi una
oportunitat per a la .millora efectiva de la seva situació laboral,
personal o familiar.
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2.4-3. Modalitats

El Préstec d'Estudis i Formació, s'ofereix en tres modalitats básiques:

• Préstec d'Estudis: per finangar els estudis uníversitaris o
masters, amb la possibilitat de • retornar els diners un cop
finalitzats els estudis.

• Préstec de Formació: per finangar cursos úniversitaris
d'especialítzádó, de postgrau, d'idíomes i en general d'activitats
de formació impartides en centres'públics o privats, tornant el
préstec al llarg del curs.

• Préstec Informátic: s'hi poden acollir persones matriculades en
centres univérsitaris, de formació professional i d'ensenyament
reglat o que realitzin cursos de formació de durada superior a un
any.

2.4.4. Requisits

Aportar la matrícula del curs o estudi a finangar així.com tota aquella
documentado que él Banc consideri necessária per analitzar l'operació
a finangar i avaluar la situado socio-económica del sol.licitant.

2.4.5. Garanties

Conh a norma general, s'exigirah ais sol.licitants les garanties
personáis requerides habitualment per les entitats financeres per al
finangament d'aqüest tipus d'operacions.

Tanmateix, per aquelles persones, la situado económica de les quals
no els permeti aportar les garanties personáis o avals necessaris, el
Banc establirá mecanismes alternatius de garantía de l'operació que
evitíal'exclüsió financera deis sol.licitants, tais com:

• El supórt o avals al sol.licitant per part d'una entitat social o
d'una Administració Pública.

• Suport al sol.licitant d'un Grup de Solidaritat integrat per un
conjünt de persones i/o entitats que responguin de manera
mancomunada de la devólució deJ préstec cas que el prestatari
pugui teñir dificultáis per fer front al compliment de les seves
obligacions. .

Per altra banda, tot contráete de préstec que' pugui ser concertat entre
l'Entitat de Finangament Étic i un particular en aplicació d'un cónveni
signat entre el banc i una entitat educativa pública o privada relatiu al
finangament ais seus alumnes de programes o cursos de formació i que
comporti paral.lelamént el finangament anticipat per part del banc a la
dita entitat prestadora del curs, adoptará en qualsevol cas la modalitat
de crédit vínculat.
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Aixó implica que, la no prestado per part de l'entitat educativa del
curs cdntractat ¡ financat . amb un crédit del banc, alliberará
immediatament l'alumne del pagament del préstéc al banc, que será
cancel.lat de manera immediata, sens perjudici de les accions legáis
que el Banc pugui emprendre contra l'entitat educativa per reclamar-li
el finangament avangat per un curs no prestat.

2.4.6. Import del Préstec

A tito! orientatiu, es formula la següent proposta d'imports deis
préstecs a concedir per a cadascuna de les seves modalitats, prenent
en considerado les ofertes existents en el mercat per aquest tipus de
productes:

PRÉSTEC D'ESTUDIS PRÉSTEC DE FORMACIÓ PRESTEC INFORMATIC

El cost deis estudis fins a 5.000 € / any fins a 3.000 €

2.4.7. Terminis d'Amortització

Variara en fundó dé la naturalesa de l'activitat finangada:

PRÉSTEC D'ESTUDIS

fins a 10 anys

12 quotes/any

PRÉSTEC DE FORMACIÓ

fíns a 1 any

12 quotes

PRÉSTEC INFORMATIC

3 anys
V

12 quotes/any

2.4.8. Tipus ¿'Interés i Comissions

El tipus d'Interés aplicat variará en fundó de l'activitat finangada.
Totes les. modalitats del del Préstec d'Estudis i Formado, estaran
exempts de comissions.

MODALITAT

PRÉSTEC D'ESTUDIS

PRÉSTEC DE FORMACIÓ

PRÉSTEC INFORMATIC

TIPUS D'INTERÉS

Tipus Variable: revísable anualment
referenciat a l'Euribor+Marge

Tipus Fíx

Tipus Fix: equiparable ais que s'apliquin
habitualment ais crédits al consum

COMISSIONS

NO
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PRÉSTEC D'ESTUDISI FORMACIÓ

Finalitat

Tots aquells partjculars que requereixin financament de la totalitat o de part de:
• Estudis universitaris. o masters, amb la possibilitat de retornar els diners un

cop finalitzats els estudis.
• Cursos uníversitarís d'especialització, de postgráu, d'idiomes i en general

d'activitats reglades de formació impart¡des en centres públics o privats amb
reconeixement oficial, tornant el préstec al Harg del curs.

Modalitats

• Préstec d'Estudis: per financar els estudis universitaris o masters, amb la
possibilitat de retornar els diners un cop finalitzats els estudis.

• Préstec de Formació: per financar cursos universitaris d'especialització, de
postgráu, d'idiomes i en general d'activitats. de formáció impartides en centres
públics o privats, tornant el préstec al llarg del curs.

• Préstec Informátic: s'hi poden acolfir persones matriculares en centres
universitaris, de formació professional i d'ensenyament reglat o que reatrtzm
cursos de formació de durada superior a un any.

Criteris Etics
El Banc fixará els mecanismes adeqüats per garantir la finalitat social del
finan'cament sol.licitat, a favo ron r la prioritat d'accés al crédtt per a les persones
amb nivells de renda mes baixos i per ais quals la realització del curs o estudi
pugui supósar l'oportunitat per a una millora efectiva de la seva situació laboral. .

Requísits Aportar la matrícula del curs o estudi a financar així com tota aquella
documentado qué el Banc consideri necessária per analitzar l'operació a finan9ar.

Garanties

S'exigiran ais sol.licitants les garanties personáis requerides habitualment per les
entiláis financeres per al financament d'aquest tipus d'operacions.
El Banc estáblirá, tanmateix, mecanismes alternátius de garantía de l'operació per
evítin l'exclusió financera deis sol.licitants. amb menors nívelis de renda o
situacions mésprecáries, tais com:.
• El suport p avals al sol.lícitant per part d'una1 entilat social o'd'una

Administració Pública. .
• Suport al sol.licitant d'un Grup de Solidaritat integral per ün conjunt de

persones i/o entitats que responguin de manera mancomunada dé la
devolució del préstec cas que el prestatari pugui teñir dificultáis per fer front
al compliment de les seves obligacions. .

Import Préstec
D'ESTUDIS

El cosí deis estudis

DE FORMACIÓ

fins a 5.000 € /any

¡NFORMAT1C

fins a 3.000 €

Tipus d'lnterés
D'ESTUOIS DE FORMACIÓ INFORMÁTIC

Tipus Variable: revísable
anualment referenciat a

rEuríbor+Marge
Tipus Fix

Tipus Fíx: equiparable ais
aplicats habitualment pels

crédits al consum

Devolució

D'ESTUDIS DE FORMACIÓ INFORMÁTIC

fins a 10 anys fins a 1 any 3 anys

12 quotes/any 12 quotes 12 quotes/any

Comissions Sense comissions ni despeses

33



2.5. LINIA DE CREDIT

La Línia de Crédít de l'Entitat de Finangament Étic és un instrument de
finangament en virtut del q'ual el banc posa a disposició del prestatári
d'un límit de crédit per finangar. de manera flexible les seves activitats
i li permet disposar-ne fins él límit assenyalat en el contráete i per un
termini determinat i poder així adaptar el seu volum d'endeutament a
les seves necessitats reals de finangament en cada moment. '

El prestatári assumeix l'obligació de retornar en un sol pagament els
imports disposats i els interessos que s'háguessin meritat sobre els
dits imports. ' .

La Linia de Crédit és un instrument financer que destinat a tres
segments básics de efients:

• Emprenedors del Sector de l'Economia-Social
• Entitats i Associacions Sense Anim de Lucre
• Cooperatives d'Habitatge

2 .5 .1 . Finalitat

El finangament del següent tipus d'operacions.

• Inversions en Actiu Circulanf
• Crédits pont en espera de l'ingrés d'una subvenció ja atorgada i

aprováda.
• Pagament de certificacions d'obres per part de cooperativas ,de

construcció.
• Cobertura de Necessitats Transitóries de Tresoreria.

2.5.2. Requisits

Depenen de la finalitat per la qual s'hagi sol.licitat el finangament, de
la durada de l'activitat a finangar així com de les condicions i
necessitats del sol.licitant.

Empreses de TEconomia Social i Cooperatives d'Habitatae
La documentació mercantil, económico-fihancera i fiscal exigida
habitualment per les entitats de crédit per aquests tipus d'operacions
així com qualsevol la informado addicional que el Banc consideri
necessária per a l'éstudi detallat de.l'activitat a finangar i l'avaluació
del risc de 'l'opefació ségóns si es destini o no a inversions productives.

Ihiciatives d'Autoocupació
Conjuntarhént amb informado detallada sobre les activitats a firiangar,
s'establiran unes condicions similars a les determinades per a la
concessió d'un préstec.
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-Entitats
Les mateixes que les establertes per a la concessió del préstec de
cooperado. • .

2.5.3. Garanties

A les Empreses i les Gooperatives cTHabitatoe
S'exigiran garanties reals o hipotecáries i/o ets avals habitualment
dernanats per les entitats financeres convencional per aquest tipus
d'operacions. .

A les Iniciatives d'Autoócupació
Les mateixes que les establertes per a la concessió d'un Préstec
d'Autoócupació. .

A les Entitats . .
Les mateixes que les establertes per a la concessió d'un préstec de
cooperáció.

2.5.4. Import de la Línia de Credit

Variará en fünció de l'activitat a finangar, l'análisi de risc de l'operació,
de les necessitats del sol.lícitant, del suport social amb que compti el
projecte i deis avals i garanties aportades.

Prestatari
Iniciatiyes d'Autoócupació
Societat Mercantils / Cooperatives /• Entitats
Cooperativa d'Habitatqe

Import Máxim de Credit
fins a 9.015 €
fins a 30.050 €
fins a 60:101 €

2.5.5. Terminis d'Amortització j

Els terminis d'amortització per a cada disposició serán semestrals o
anuals. El contráete tindrá una durada de 12 mesos, renovables al seu
venciment tácitament, de comú acord i amb la conformitat d'ambdúes
parts.

2.5.6, Tipus d'Interés

Fixe o variable. En. aquest segon cas, es referénciará a l'Euribor a 3
mesos mes el diferencial que es.fixi en el contráete..
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2.5.7. Comissions í Despeses

S'aplicará una comissió trimestral sobre e! saldo mig-no disposat per
tal de repercutir al prestatari el cost que li süpósa al Banc la no
utilització d'aquests recursos per partí del client.

Comissió d'obertura
Comissió d'estudi .
Comissió de Renovado

Corredor de Córner^

Comissió sobre Saldo No Disposat.

NO •

La que estableixi e! professional:
Normalment es fixa un percentatgé sobre el
límit entorn al 0,3%. ' ' •

SI
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L í N 1 A D E C R É D 1 T
Oestinataris

Finalitat

Críteris Etics

Requisits

Garanties .

Import

Tipus d'lnterés

Devolució

Comissions

EMPRESES COOPERATÍVES
D'HABITATGE ENTITATS

Finaricament de:
• Inversions en Actiu Circulant
• Crédits pont en espera de Tingres d'una subvenció ja atorgada i aprovada.
• Pagament de certificacionsd'obres per part de cóoperatives dé construcció.
• Cobertura de Necessitats Transitóles de Tresoreria.

Els projectes fina rifa ts hauran de compiir els críteris étics generáis assenyalats
per l'Entitat de Financáment Étic i enquádrar-se en algún deis sectors
estratégics d'actuació del Banc (economía social, ecología, cooperado i cultura i
innovado social)

Empreses i CooDeratives d'Habitatae .
La documentado mercantil, económico-fihancera i
fiscal exigida habitualment per les entitats de crédit
per aquests tipüs d'operacions aíxí com qualsevol la
ínformació addicronal que el. Banc consíderi
necessária per a l'estudi detalla! de l'activitat a
ftnanear i l'avaluacíó del risc de f'operació segons si
es destini p no a inversions productives.

fniciatives d'Autoocupació
ConjurítameM amb informació detallada sobre les
activitats a financar, s'establíran uns requisits
similars'afs exigits per a la concessió d'un préstec
d'autoempresa..

Em preses i Cooperatíves d'Habitatae
S'exigiran garanties reals o hipotecáries i/o els avals
habitualment demanats per les entitats financeres
corivenciohals peraquest tipus d'operacions.

Iniciatives d'Autoocupació
Les mateixes que les éstablertes per a la concessió
d'un Próstec d'Autoocupació.

Iniciatives Autoocupació
fins a 9.015 €
Em preses
fins a 30.050 £
CooDeratives d'Habitatae
fins a 60.101 €

Els matetxos que els
establerts per a la
concessió d'un préstec
de cooperado.

Les mateixes que les
éstablertes per a la
concessió d'un préstec
de cooperado.

Fins a. 30.050 €

F¡xe.o variable.
Pels tipus variables, es referen ciará a i'Euribor a 3mesos mes el diferencial que
es fixi en el contráete.
El contráete tindrá una durada de 12 mesos renovables.
Els terminis d'amortitzadó serán semestrals o anuals.
Només s'establirá una comrssio trimestral sobre el saldo mig no disposát.
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2.6. PRODUCTES D'ARRENDAMENT FINANCER

2.6.1. Defínició General

Actualment, les empreses es plantegen únicament accedir a la propietat
d'aquells actius que aportin solvencia a l'entitat.

Cal posar a disposició de les empreses instruments financers que aportin
recursos per al finangament a mig i llarg termini d'actius fixes, que els
permetin incorporar béns d'equipament a les seves activitats empresarials o
professionals sense haver de dessemborsar el seú cost d'un sol cop, sino
mitjangant el pagamént d'un arrendament, amb o sense opció de compra.
Áquests productes financers destináis a l'empresa sóh respectivament, el'
leasiñg i el renting.

2.6.2. Els Establiments Financers de Credit

Els servéis d'arrendament financer son prestats pels anomenats
establiments financers de crédit, figures regulades en virtut de la Disposició
Adicional Primera de la Uei 3/1994, de 14 d'abril, la Disposició Adicional
Setena del RD 12/1995, de 28 de desembre i el RD 692/1996, de 26 d'abril,
de Régim Jurídic deis Establiments Financers de Credit.

Els establiments financers de crédit no teñen la considerado de bañes,
caixes o cooperatives de crédit, i entre les activitats que realitzen, s'hi
troben les vinculades a I'arrenclament financer de béns d'equip amb la
inclusió d'activitats cómpleméntáries vinculades, com. la concessió de
finangament, el manteniment i la conservado deis béns cedits i la
intermediado i gestió de l'óperació, així com altres activjtats de finangament
del circulant (factoring, descompte i negociació d'efectes, gestió de
cpbraments).

Per a la constitució d'un establiment financer de crédit, caldrá Tautorització
del Ministeri d'Economia previ informe del Banc d'Éspanya.

En- el cas que Testabliment financer de crédit hagi dé ser controlat per una o
varíes persones, siguin o rio entitats financeres, s'exigirá la prestació d'una
garantía qué abasti la totalitat de les activitats d'aquesta entitat.

Els establirinents financers de crédit hauran de prendre la forma de Societat
Anónima i teñir un capital mínim dé 5,11 milions d'euros íntegrament
dessemborsat en efectiu.

Cpnséqüéntment, si l'Entitat de Finangament Étic optes per oferir ais seus
clients productes d'arrendament financer de béns d'equipament, hauria
d'instrunientar-ho a través de la creació d'un estabiiment financer de crédit
o per participar en el capital d'una societat anónima d'aquesta naturálesa ja
existeht o creada a tal efecte.
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2.6.3. Leasirig

El leasing ofert per l'Entitat de Finangament Étic és un arrendament
finahcer, a mig o llarg termini, de béns d'equipament (máquina, vehicle o
equipament industrial) nous i de fácil recuperació, destinats a finalitats
empresarials o professionais; Al final del contráete, el client disposa d'una
opció de compra per adquirir el bé per un valor residual. . •

El leasing és un ihstrument senzill per accedir a l'ús deis béns per a
qualsevol activitat empresarial p proféssional, dones pérmet finangar fins al
100% del valor d'adquisició, un percentatge superior al d'altres formules de
finangament.

2.6.3.1. Funcíonament

Mitjangant' el pagament d'una quota mensual .durant un termini determinat,
la companyía de leasing li Moga el bé i, en alguns casos, es compromet a
prestar un seguit de servéis addlclonals (fonamentaiment manteniment í
asseguranga deis béns). Al finalitzar el contráete, el client té dret a adquirir
la propietat del bé exercint Popcio de compra.

2.6.3.2. Condicions

La normativa reguladora exigeix que es compleíxin les condicions següents:

• Que Tarrendatari sigui una empresa o professional subjecte a I'IAE.
• Que el contráete tingui una durada mínima de 2 anys per a béns

d'equipament: i 10 anys per a béns immobles.
• Que l'import anual d'amortització o recuperació del bé indos en les

quotes no sigui decreixent (com á máxim es permet que sigui constant
al llarg del contráete).

• Que es faci una distinció en les quotes entre interessos i recuperació del
cost del bé (amortització).

2.6.3.3. Requisits f

El sol.licitant, s'adrecará ais servéis técnics de l'Entitat de Finangament Étic
aportantla documentado que el banc consideri necessária per a Tanálisi de
Toperació a finangar. Per altrá banda, el sol.licitant haurá ¿'aportar factura
proforma de l'equip que es finanga, que será substituida per una factura
definitiva quan se subscrigui l'opéració que es formalitza mitjangant
contráete mercantil intervingut per un corredor de comerg.
Si es considera, viable finangar aquesta operaejó conforme a les .condicions
generáis, les garanties aportades i el cálcul de risc establerts, es prpeedirá a
formular-ne la contractació.
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2.6.3.4. Durada del Contráete

La normativa legal exigeix que els contractes d'arrendameht de béns
d'equipanhent tinguin una durada mínima de 2 anys (24 mesos).
Els terminis mes habituáis oscil-len de 2 a 5 anys.

2.6.3.5. Quotes mensuafs i tipus d'interés

S'estábleixen quotes mensuals fixés per a |es pperacrons d'import reduít, o
bé quotes variables. El tipus d'interés será igualmeht fix per a operacions
d'import reduít, i variable amb révisions ánuals segons I'EÜRIBOR mes un
rtiarge per a operacions d'import elevat.

2.6.3.6. Tractament Fiscal

Irhpost de Societats
Ségons la Llei 43/1995, de l'Impost de Societats, és despesa fiscal deduíble
de. la base imposable de l'arréndatari tant la carrega financera inclosá a la
quóta com la recuperado del cost del bé (amortització), per un import anual
no superior a dues vegades ramortització fiscal segons taules. En les pimes,
l'esmentat límit és tres vegades ramortització fiscal.
L'operació de leasing produeix per tant una reducció dé ía base imposabie
de l'arrendatari equivalent a una amortització accelerada del bé en un
període igual a la meitat o a la tercera part (pimes) del període mínirfi
d'amortització fiscal.

Impost sobre él Valor Afeait
Él leasing evita al client el pagament de Í'IVA de la compravenda, que corre
a carree de l'entitat de leasing. Aquest aspecte és especialment interessant
en operacions d'imports elevats, ja que el client trigaria forga temps a
recuperar I'IVA.
Les quotes de leasing están subjectes a I'IVA, al. tipus general del 16%,
essent aquest impost deduíble per a l'arrendatari com a IVA suportat.
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2.6.4. Renting

El renting.és un sérvei integral de lloguer de béns a mitjá i llarg termini
sense opció de compra, ádregat a particulars, professionals i empreses i que
incorpora tots els servéis necessaris per al bon funcionament del bé.

L/entitat gestora del renting assumeix la gestió integral del bé, ja siguí un
véhrcle, una flota o un bé d'equipament.

És un instrument molt rendible per a ('empresa, ja que li permet disposar de
béns amb una rápida evolució tecnológica sense riecessitat d'immobilitzar
recursos fihancers i conseqüentment li permet destinar áquests recursos a
ínversions amb mes réndibilitat.

Els. béns susceptibles de renting, son turismes i vehicles industriáis,
equip'aments ¡nfprmátics.

2.6.4.1. Funcionament .

Per mitjá del pagament d'una quota fixa mensual durant un termini
determihat, la comparíyia de renting garanteix l'ús i el gaudi del bé i es
compromet a prestar diversos servéis áddicíonals per a la seva utilitzacio.

En una sola quota s'inclouen els servéis de manteniment, assegurances í
altres. '

Abans de la finalitzáció del contráete, l'usuari í la companyia acorden la
renovació o no de l'operació. Si no es renova, el'contráete acaba amb ía
devolució del bé. Al final del contráete el bé passa a ser propietat del
proveídor, que el podra vendré o prorrogár-ne el lloguer. .

2.6.4.2. Requisits

El sol.licitant, s'adregará ais servéis técnics de l'Entitat de Finangament Étic
aportant la documentado que el banc consideri necessária per a ranálisi de
l'operació a finangar.

Si es considera viable el finangar d'aquesta operado conforme a les
condicions generáis, les garanties aportades i él cálcul de risc establerts, es
prócedirá a formular-ne la contractació.

2.6.4.3. Durada del Contráete
De dos a cinc ariys. .

2.6.4.4. Quotes mensuals
Es paguen quotes fixes durant tot el periode de contráete que cobreíxen
tots els servéis associats al bé arrendat.
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2.6.4.5. Tractament Fiscal

El lloguer és, per a les empreses i persones físiques amb activitat
económica, una despesa fiscalment deduíble.

El total de la base imposable de la quota de renting es registra en el compte
de pérdues i guanys i es recupera I'IVA.

En el ,cas específic del lloguer de vehicles, la no justificado dé rus total o
parcial amb fins professionals o personáis implica la no deduíbilitat de la
quota d'IVA corresponent, en la mateixa proporció.

42



PRODUCTES D'ARRENDAMENT FINANCER

Concepte

Operativa

Durada
r • •

Requísits

Fiscalitat

L E A S I N G

arrendament de béns d'equipament amb
opció de compra

quptes mensuals fixes o variables

R E N T I N G

arrendament de béfts d'eqüipameht
mes prestacions de functonáment i
renovació.

quotes mensuals fixes

de 2 a 5 anys • .

• <•

El sol.licitan!, s'adrecará ais servéis técnics de l'Entitat de Financament Étic aportant
la documentado que el banc consideri necessaria per a l'análisi de l'operació a
financar. Si es .considera viable financar d'aquesta, operació conforme a les
condicions generáis, es procedirá a formular-ne la contractació.

la quota (cárrega financera + amortització)
és deduíble • la quota (arrendament) és deduíble



2.7. PRODUCTES DE GESTÍO'DE CLÍENTS

2.7.1. Introducció

Enteneni per gestió de clients, les accions que porten a terme les empreses
tendente a satisfer tres objectius básics:

• ReduTr al máxim el cost d'arrossegar en el seu Actiu un determinat
volum de Realitzable, amb la finalitat de minimitzar les seves
necessitats de finangament alié a cürt termini, que acostument a ser
mes cares. .

• Obtenir aquests recursos de finangament alié a ún termini equivalent al
de la realització de la xifra de clients deutors i amb el cost financer mes
baix que siguí possible.

• Aconseguir que la xifra de deutes pendents de cobrament que figura a
l'Actiu de l'empresa, es vagi transformant en diner puntualment al seu
venciment, per tal dé redüír al máxim els impagats i l'índex de
mqrositat

Actualment, les entitats financeres ofe'reixen ais seus clients corporatius un
gran ventall de moctalrtats i d'rnstruments fínancers" per a la gestió del seu
réalitzable, pero és un fet que, en la práctica, moltes petites i mitjanés
empreses queden excloses de facto a t'accés a aquests productes.

Aixó és així perqué al treballar en mercats amb una clientela molt
atomitzada o en no oferir prou garanties reals, els bañes rio s'interessen per
aquest segment de clients potenciáis, o en el'millor deis cassos,' tan sois
estaran disposats a acceptar selectivament aquells crédits que precissament
no presenten per a Cempresa sol.licitant cap risc d'impagament, amb la qual
cosa i en la práctica, aqüestes limitacions actuaran per a les PIMEs com una
real barrera d'entrada real per accedir a aquest tipus de productes.

Aquesta situació, incideix en la precárització deis equilibris de tresoreria de
les empreses i en la gestió del seu capital circulant, amb un éfecte directe
sobre la solvencia i la possible pérdua d'autonomia financera a mig.i llarg
termini enfront a tercers.

Si aquesta exclusió és ja de per sí prou comuna entre les petites i mitjanés
empreses convencionals, es fa encara mes evident quan es tracta
d'iniciatives de negoci en el sector de l'économia social, l'ecologia o la
cooperado, dones des-del punt de vista deis bañes, el perfil de risc que
presenten aqüestes activitats és molt elevat , la qual cosa porta
normalment les entitats financeres o be a denegar de la petició o bé a
acceptar-la només sota unes condicions molt restrictives i-amb un elevat
cost financer..

Es per aixó que l'Entitát de Finangament Étic hauria de posar a l'abast de
les empreses deis sectors estratégics en que emmarca la seva activitat,
instruments financers per a la gestió del realitzable, ates que son unes
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eines imprescindibles per á la planificado de la tresoreria de qualsevol
negoci, pero del que en la práctica en resten exclóses, totalment o parcial,
moltes petites i mitjanes, empreses.

2.7.2. Descompte Comercial

El Descompte Comercial és un deis prodúctés de gestió de clients mes
comuns.

Consisteix en portar (cedir) efectes mecantiis girats per l'empresa ais seus
clients a un banc per tal que aquest li avanci el cobrament l'import nominal
del deute a cobrar. .. -, .

D'aquest import total, el Banc en dedueix una quantitat equivalent ais
interessos calculáis en fundó del terminis que restin per al venciment deis
efectes descomptats i de les comissions que procedeixin.

Ates que existeixen moltes possibilitats qué l'éfecte comercial siguí cobrat
amb nprmalitat al seu venciment, el risc es redueix, dones, a un risc.
comercial, per la qual cosa el báhc s'informará acuradament sobre la
situado financera i comercial del llíurat, exígint dones la "bondat" del paper
que es porti al descompte i rebutjant aquells clients que presentin un perfil
de "rnais pagadors".

Si mes no, en principi, el descompte comercial no suposa un risc per a
l'entitats financera, dones siTefecte no és ates al seu venciment, el banc
recuperará de Tempresa el capital que li va avangat sumat a les despeses
de devolució que s'haguessin generat. .

2,7.2.1. Requisits

El sol.licitant, que haurá de ser client Banca Ética , s'adregará ais servéis
técnics de l'entítat aportant tot un seguit d'informació i documentado que
permeti portar a terme un estudi objectiu per concedir a l'empresa una línia
de descompte comercial i per a fixar Timport límit del descompte en fundó
de l'análisi de risc efectuat.

La informado que el soí.licitant haurá d'áportar será la següent:
• Balahg í compte de Resultats deis dos derrers exercicis.
• Informe d'auditoria deis estats financers si Tempresa n'está legalrnent

obligada.
• Liquidació de l'Impost de Societats.
• Resums anuals de I'IVA deis dos derrers exercicis (i liquidácions

trimestrals de l'any en curs).
• Resums anuals de retencions per IRPF deis dos derrers exerdeis.
• Liquidácions de la Seguretat Social deis derrers rriesos.
• Declarado Anual d'Operacions amb clients i provéédors acompanyada

d'un breu informe sobre terminis i mitjans de pagament i de
cobrament, i en el seu defecte, una relació deis principáis amb els
seus imports.



• Reláció d'altres entitats financeres amb les que l'empresa treballa i
altres límits de crédtis i préstecs que té concédits.

• Escriptura de constitucio.de ('empresa i d'ápoderarhents atorgadés,
per coneixer si qui signará la pólissa i els efectes té capacitat legal per
fer-ho.

Per al cas de peticions adregades. per empreses que es trobin en les
primeres fases de la posta en marxa i que no puguin disposar encara dé la
.informado económico'-financera i fiscal anteriorment ressenyada, el Banc
estudiará cada cas en cbncrét i establirá mecanismes. qué evitin a priori
l'exclusió firíancera d'aquestes inicíatives de negóci.

2.7.2.2. Funcionament .

Amb les dades aportades pels sol.licitants, el Banc portará a terme una
análisi global de ('empresa i de les característiques deis efectes comerciáis
que aquella emet, assignant un límit máxim de Hsc perqué l'empresa porti
efectes al descdmpte així com les coridicions financeres (comissions de
cobrame"nt i per devolucio i tipus d'interés)' que el banc negociará
individualitzadament amb cada client.

Un cop s'hagi assolit un acord entre ambdúes parts, el Banc i el client
signaran uña Pólissa de Crédit per al Descompte d'Efectes Comerciáis
i Altres Documents Mercantils, la qual. instrumentará l'operació de
descompte concedida i que será intervinguda per fedatari mercantil.

Per mitjá d'aquest contráete, el banc es compromet a descomptar éls
efectes que Ij lliuri l'empresa fins una xifra límit. A mesura que vagin
vencent els efectes cedits, el client podrá portar nous efectes al descompte,
sense depassar el límit establért.

La pólissa de crédit incorporará el dret de l'entitat financera a recuperar del
cedent Timport avahcat, si el deutor no paga al seu vericiment, mes les
despesés i comissions que comporti aquesta operacio de devolucio (cláusula
"excepte bon fi").

2.7.2.3. Garanties

Les garanties a aportar pels sol.licitants per a la concessió del descompte
comercial, es tractaran i negociaran de manera individualitzada per a cada
client concret

Tanmateix, en relació á aquest tipus d'instrument, cal assenyalar que
habitualment els bañes convencionals estableixen clausules d'assegurament
del risc de descobert que pogués produír-se en el cas d'un impagament de
l'efecte cedit a la data del seu venciment.

Així, sqvint s'exigeix, a canvi deis fons prestats, la retenció d'una part de
rirhport de la remesa descomptada en un compte d'estalvi i/o en üria
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imposició a termini o també la incorporado de l'aval solidan deis socis, deis
administradora o d'altres avalistes dé l'operació.

L'Entitat de Fjinangamént Étic, hauria de ser capag d'articu|ar en el contráete
de descompte comercial, un sistema de garanties que, tot i assegurar el risc
d'impágats d'alguns deis efectes descomptats, tingues en compte també els
objectius étics i socials. . ,

D'aquesta manera, podrien establir-se un sistema de mecánismes
addicionals de cobertura de risc derivats de les referides operacions de
descompte d'efectes adaptats a cada cas, perfil de risc i circumstáncia
concreta del sol.licitant, entre els quals podrien figurar els següents:

• L'apertura d'un dipósit a termini en el qual s'hi hauria de mantenir un
determinat nivell de saldo mitjá, fixat proporcionalment en, funció del
límit de descompte concedit. Áquest dipósit seria remunerat de
conformitat amb els criteris de retribució establerts peí bañe i es
dotaría ais saldos retinguts d'una certa disponibilitat perqué el client ni
pogués realitzar pagaments a Hisenda i a la Seguretat social.

• Alternativamént, el Banc valoraría corn element positiu de garantía la
rendibilitat que ja estigués obtenint del sol.licitant de descompte per
altres operacions que aquell réalitzés á través de l'entitat (domiciliado
del pagamént de nomines, él saldó mig deis cómptes corrents i/o a
termini que ['empresa tingues obertes al Banc, la realització deis
pagaments a Hisenda i á la Seguretat Social a través del Banc...).

• El suport d'uñ Grup dé Solidaritat integrát per un conjunt de
persones i/o entitats qué responguin de" manera mancomunada
deis impagats que poguessín produír^se cas que el sol.licitant
pugués teñir dificultáis per fer front al compliment de les seves
obligacions.

2.7.2.4. Conceptes Tarifarís Aplicables al Descompte

Habitualment, els tipus d'intéres, les comissions i les despeses que els
bañes apliquen per aquest tipüs d'operacions, serán els que ('empresa hagi
negociat amb l'entitat financera i dependran, en la práctica, de les
carácterístiques del client que soi.licita el descompte.

2.7.2.5. Tipus d'Interés i Comissions

Les. entitats fínanceres apliquen un tipüs d'interés pels efectes
descomptats en funció d'un escalat que varia segons el termini de
descompte. El tipus d' interés es merita al descompte deis efectes j es cobra
per endavaht. ^

Paral.lelament, el banc aplica a l'empresa una comissió de cobrament,
que és el preu del servei prestat i que es pacta també amb cada empresa.
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En aqüestes comissions es diferencia entre la que el banc aplica per ais
efectes domiciliats i per ais no domiciliáis i s'aplica una comissió mínima
per efecte portat al descompte.

Cal recordar que un efecte domiciliat és aquell en el qual en el lloc previst
de la lletre de canvi o el rebut negociable ni figuren el nom de l'entrtat
fínahcera, el domicili de l'oficina i el compte (amb els digits identificatius
corresponents), pn .s'ha de carregar la Metra o el rebut.

2.7.2.6. Despeses Associa des

• Despeses de Correu: El seu cobrament al fliuradór es justifica
habitualment per part deis bañes al.legant que aqüestes han de notificar
al venciment l'existéncia de l'efecte al lliurat. Els imports varien d'una
entitat a una altra i fins i tot es possible que a alguns clients no se'ls
repercuteixin aqüestes despesés.

• Desbeses d'estudi: S'abona en el moment de formalitzar l'operació.
• Desoeses de aestió de cobrament: Varia segoris les característiques

deis efectes.
• pesoeses per efectes retornáis: s'expressa com un percentatge

sobre el nominal del efecte amb un mínim.
• Corretatae de fedatari oúblie: El genera la intervenció del contráete

per part d'un corredor de comerg.
• Timbres: Si es descompten lletres de canvi, aqüestes ja porten el

timbre imprés en el document i per tant én el moment de comprar la
lletra ja haurem pagat el corresponent impost .per Actes Jurídics
Documentáis. Si el que es descompten sóh rebuts comerciáis, el banc
cobrará rimport correspohent aí dit impost en la liquidado de la remesa
i fará el corresponent irígrés a Hisenda per compte del lliurat.

2.7.2.7. Tarifes a Aplicar per la Banca Ética

Vistos en l'apartat anterior tots els conceptes dé tarifació que apliquen les
entitats bancaries ais seus clients per al descompte d'efectes comerciáis, es
proposa adoptar el.següent perfil d'oferta financera:

2.7.2.3. Tipus d'Interés i Comissions

Tipus d'interés variable referenciat a l'Euribor mes el diferencial fixat en el
contráete i sense comissions.

L'aplicació d'aqúesta modalitat de tipus d'interés per a les operacions de
descompte, s'está aplicant de manera creixent en detriment del tradicional
escalat, dones les empresés forcen el canvi de sistema perqué iguala, de
fet, el descompte d'efectes amb una línia de crédit pura, dotant dones al
desecompte amb una major flexibilitat i operativitat.
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El tipus d'interes s'aplicará a tots els efectes d'una mateixa remesa, amb
independencia del venciment de cadascun, i les liquidacions es practicarán
amb et tipus d'interés calculat a la data d'abonament de cada remesa.

El diferencial, que el Banc negociará individualitzadament amb cada client
atenent a la classificació deis efectes i a l'análisi de risc efectuat, haurá
d'assegurar al banc la cobertura de|s costos de la negociació d'efectes
(domiciliáis i no domiciliáis) que els bañes carreguen habitualment ais
clients. en forma de comissions (de cobrament i mínima per efecte
negociat). •

2.7.2.9. Despeses Associades

Despéses de Correu
Despeses d'Estudi
Despeses de Géstió de Cobrament
Despeses per Efectes Retomats
Corretatge Corredor de Corriere
Timbres.

ÑO

SI -

El que estableixi iá llei per aquests conceptes

2.7.2.10. Durada del Contráete

El terrñini contractual del descompte comercial sera d'un any, prorrogable
tácitament. . .
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2.7.3. Descompte Financer

És una operado dé crédit que s'instrumenta mitjangant pagarés lliurats "no
a l'ordre" que teñen designat cóm a beneficiaría l'Entttat dé Finangamerit
Étic.

Pérmeten obtenir liquiditat d'un compromís de pagament formalítzat en un
pagaré, així cóm instrumentar un crédit amb terminis flexibles.

Els pagarés teñen dues avantatges en termes de cost respecte del
Descompte Comercial:

• És un tipus de descompte que esta exempt del pagament de l'Impost
d'Actes Júrídics Documentats, peí fet de descomptar-se pagarés amb
cláusula "no a 1'prdre".

• Els pagarés teñen forga executiva, per la qual cosa no requereixen de la
intervenció de fedatari mercantil, la qual cosa suposa una reducció de
les despeses.

2.7.3.1. Funcionament

Un cop aprovada l'óperació, el Banc instrumenta . els pagarés, que
s'imprimeixen en el moment de lá formalització juntarrient amb el contráete
del descompte finanger. -

2.7.3.2. Tipus d'interés i Comissions

Els pagarés s'émeteh exclusivament a tipus fix. .

Els bañes apliquen per regla general dos tipus de comissions:
• d'estudi: s'abona quan es formalitzá l'óperació.
• Per devolució d'efectes. '

2.7.3.3. Terminí

És totalment flexible, amb Túnica limitado que el venciment del pagaré ha
de ser a un mínim de 15 dies des de la seva formalització.
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2.7.4. Factoring

2.7.4.1. Definida General

El factoring és una operació de cessió en ferm (abans del seu venciment) i
amb exclusivitat d'un crédit comercial a curt termini des del seu titular a
una societat mercantil especialitzáda (ánomenada factor), la qual assumeix
el risc d'ínsolvéncia i presta tot un seguit de servéis ais seus dients,
percebent a canvi una comissió

El factoring permet convertir les vendes a termini d'una empresa en vendes
al comptat, ates que la transmissió de la titularitat del crédit cedit es fa
"sense recurs", la qual cosa té un efecte positiu en la reducció de l'exigible
de l'empresa i evitant així que hagi de consumir el seu risc báncari.

Lá cessió déls crédíts originats per les vendes des del seu titular a la
Socí'etat Factor es fa globalment; és a dir, que l'usuari cedeix a aquella la
totalitat de les factures erñeses i acceptades.

El factoring és un instrument molt eficag per a la gestíó del circulant, que
permet a l'empresa la máxima mobilització de la seva cartera de deutors i
en garanteix eí seu cobramént per anticipat, la qual.cosa permet eliminar la
morqsitat i augmentar les seves disponibilitats de tresoreria.

Per altra banda, és una eina que simplifica enornhement la comptabilitat
empresarial i en redueix els costos de manteniment, dones mitjangant el
contráete dé factoring l'usuari passa a teñir un sol clierit, que paga al
comptat, per la qual cosa els recursos destinats per ,l'empresa a
l'organitzacíó deis circuíts comptables i de la gestió deis crédits a clients es
redueix extraordináriament.

Tanmateix, la fíxació unilateral del del perfil dé risc deis documents de
crédit de cada client de Tempresa per part de la Societat Factor, comporta
dos efectes negatius per ais u'suaris del servei de factoring:

• El factor fixa un límit máxim de crédit per a cadascun deis seus clients.
• L'usuari queda subjecte a possibles exclusrons del contráete

d'operacions concretes (les relatíves a productes peribles o amb
venciment a mes de 180 díes o que preseñtin un perfil de risc mes
elevat). " . • ' •

2.7.4.2. La
Prestáis

Societat Factor: Naturalesa Jurídica i Servéis

Els servéis de factoring son prestats per una societat mercantil que té la
naturalesa jurídica d'establiment financer de crédit, la mateixa figura
jurídica que s'ha tractat
d'arrendament financer:

anteriormeht en analitzar els productes
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Els Establiments Firiancers de Crédit, están regúlate en virtut de la
Disposició Adicional Primera de la Llei 3/1994, de 14 d'abril, ia Disposició
Adicional Setena del Reíal Decret 12/1995, de 28 de desembre i el RD
692/1996, de 26 d'abril. •

Per a la constitucíó d'un establiment financer de crédit, caldrá l'autorització
del Ministeri d'Economia previ informe del Banc d'Espanya.

En el cas que l'establiment financer de crédit hagi de ser controlat per una o
váries persones, siguin o no entitats financeres, s'exigirá la prestado d'una
garantía que abasti la totalitat de les activitats d'aquesta entitat.

Els establiments financers de crédit hauran de prendre lá forma de Societat
Anónima i teñir un capital mínim de 5,11 milions d'euros íntegrament
dessemborsat en efectiu.

Conseqüentment, si l'Entitat de Financament Étic optes per oferir ais seus
clients servéis de factoring, hauria de prestar-los mitjangant un establiment
financer de crédít creat a tal efecte, o participant en el capital d'una societat
anónima d'aquesta'naturalesa ja existent.

Habitualment, els servéis que ofereíx la Societat Factor son els
següents: :

• Garantía de cobrament de les vendes del 100%.
• Financament: de factures o crédits, mítjangánt el pagament avancat del

seu import abáns del seu venciment entre un 80 i un 90% de Pimport
deis cpmptes cedits. , .

• Efectuar la gestio de cobrament de les factures que li cedeix el client
respectant el mitjá de cobrament que aquest hagi acordat amb el seu
comprador. .

• Analitzar el grau de solvencia deis cómpradors, classificar-los en fundó
d'aquesta i assignar una línia de risc a cadascún d' élls.

,• Administrado deis comptes a cobrar cedits peí client.

2.7.4.3. Requisits

Él sol.licitant, que haurá de ser client Banca Ética , s'ádrecará ais servéis
técnics de l'entitat aportant tot un seguit d'inforniació i documentado que
permeti Téstudi objectiu de l'empresa i la classificació deis seus clients i
l'avaluació del risc.de Toperació.

En concret, la documentado que el sol.licitant háurá d'aportar será la
següent: . ' . .

• Balangos i comptes d'explotació (auditoria, si escau) deis dos darrers
exercicis de l'empresa sol.licitant.

• Certificado emesa per l'Administració Tributaria d'estar al corrent de
pagament deis impostos.
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• Relació de clients que sotmet a ['operativa de factoríng, indicant les
xifres de venda anuals, terminis, sistemes dé cobrament i xifra de risc
que es necessita. * ,

En base a la informado aportada, el banc, a través de la sócietat Factor,
portará a terme el corresponent estudi de classificació de clients . i
d'avaluació de risc i formulará una proposta d'oferta que comprendra:

• La relació de clients admesos a factoring.
• El volum máxim de facturado que es financiará.
• Les condicíons financeres de l'operació.

2.7.4.4. Funcíonament

L'usuari del factoring ven un bé o presta un servei, envía al deutor la
factura original i fa una cessió del credit a cobrar a la Sócietat Factor.

El deutor prenraó de la cessió del credit a la Sócietat Factor, la qual enviará
a periódicament a I'usuari del Factoring llistats de les seves factures
pendents de cobrament agrupades per deutor amb informado estadística de
les factures.

Ca Sócietat Factor abonará a l'úsuari del factoring les factures cedidés,al seu
venciment o anticipadament (bestreta de financament).

El deutor pagará les factures al seu venciment a la Sócietat Factor, la qual
fará les géstions de cobraments d'impagats si aquesta circumstáncia es
produís. .

2.7.4.5. Tipus d'Interés i Comissions

Per norma general, ('operativa de Factoring inclou básicament dos
components de cost financer:

• Una tarifa de factoratge, que acostuma a fixar-se com un percéntatge
sobre l'import total de les factures cedides, que es sitúa entre un 1 i un
3% del volum negociat. Es paga en el moment de la cessió deis
documents de credit i remunera tots els servéis, a excepció del
d'avancament de fons.

• La tarifa de factoratge s'estableix en fundó del nombre i import de les
factures que s'hágin de cedir al Factor en un any i per l'import
d'aquelles factures, el nombre de deutors i la seva distribució
geográfica, el termíni i mitjá de cobrament i el sector d'activitat.

• Un tipus d'interés per l'ávan^ament de fons que es mentará a partir
de la data de venciment, que el moment a partir del qual el factor cobra
les corresponents factures.

• En aquest cas, el tjpus aplicat acostuma a ser, per regla general, entorn
un 1 % superior ai que s'aplica peí descompte comercial i es calcula
sempre sobre la part financada.
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2.7.4.6. Tipas d'Interés i Comissions a aplicar per la Banca Ética

Peí que fa ais servéis de factoring que ofereixi l'Entitat de Finangament Étic
a través de la societat Factor, es proposa fixar una oferta financera que
sigui homologable a les existents en el mercat, amb una tarifa de factoratge
i un tipus d'interes forfáit (Euribor+Margé).

2.7.4.7. Durada del Contráete

El termini contractual del factoring será d'un any, prorrogable tácitament.
Tanmateix, corrí és habitual per aquest. tipus d'instrument, el cóntratce es
podrá rescindir previ avís amb una antelació de 90 dies.

2.7.5. Crédit documentar! d'exportacfó

2.7.5.1. Definido General

El crédit documentan és un producte finaheer molt utilitzat en el comerg
internacional en virtut del qual el comprador, dona ordres a un bánc de
finangar a l'exportador en el seu país a canvi deis documents d'exportació.

El crédit documentan succeeix un contráete de compravenda i consisteix en
un conveni en virtut del qual un banc (banc emissor), obrant a petició i de
conformitat amb les instruccions d'un client (l'ordenant), s'obliga a;

• Efectuar un pagament a un tercer (el benefician), o a la séva ordre, o
pagar, acceptar o negociar les lletres de canvi que siguin lliurades peí
benefician, p bé

• Autoritzar que aquests pagaments es facin, s'acceptin o esigüin
negociáis per un.altre banc contra el llíurament deis documents exigits,
sempré i quan s'hagin complert els terminis i les condicións del crédit.

2.7.5.2. Criteris Etics i de Solidaritat

Aquest producte, deis benenficis del qual en resulten excloses habitualment
moltes PIMEs, seria una eina molt útil per a les empreses de comerg just i
del sector ecológic que realitzen transáccions de comerg internacional, ates
que posaria a l'abast de les parts intervinents, importants avantatges que
permetrien aportar seguretat i fluídesá a les seves operacions comerciáis:

Per a l'impórtador

• S'assegúra de rebre la mercadería i estableix les condicións i la forma i
data dé pagament.

• S'assegúra que contra el pagament rep els documents que li
garanteixen la possessió de lá mercadería.

• Al ser una garantía de cobrament per a l'exportador pot negociar millors
condicións de compra.
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Per a l'exportador . . •

• Té la seguretat absoluta que rebra rimport integre de la venda.
• Manté la possessió de la mercadería fins que no rep el cobrament.
• Pot anticipar el cobrament.
• Fabrica sota comanda.

i

2.7.5.3. Ti pus de crédits documentaris

Els crédits documentaris poden ser revocables (quan el banc emissor pot
modificar-lo o apul.lar-lo en qualsevol moment sense notificado previa al
benefician), o irrevocables (quan el crédit constitueix un compromís en
ferm dé pagar, acceptar p negociar).

Per altra banda, un crédit documentan pot ser confirmat o no
confirmat.

El crédit documentan confirmat constitueix un compromís en ferm per
part del banc corresponsal i al marge del que hagi assumit el banc emissor,
de pagar, acceptar o negociar, sempre que s'hagin complert els termes i les
condicions del crédit s'hágin acomplert. Aquests comprqmissos no poden ser
modifícate o anul.lats sense l'acord de totes les parts interessades.

2.7.5.$. Requisits •

Él client que tingues signat contráete de crédit documentan amb l'Entitat de
Finangament Étic, per materialitzar el cobrament o pagament arrib aquest
tipus ,d'instrurhent, haurá d'aportar, segons sigui el cas, els següe'nts
documents:

• Pocuments contractuals i quasicontractúals: contráete, comanda,
factura proforma i factures comerciáis.

• Documents de transport: coñeixenga d'embarcament, pólissá de
nplits, carta de ports per ferrocarril, carretera, etc.

• Pocuments d'assequranca: pólíssa i certificat d'assegurances.
• Pocuments duaners: certificat d'origen.
• Pocuments de control i verificació: certificat de pesos o llistat de

contiñguts i pesos,. certiiRcats d'análisis, sanitat, inspeccíó i altres
d'ahálegs.

2.7.5.5. Funcionament

El pagament o cobrament amb crédit documentan seguirá el següent
procediment:

• Exportador (venedor) i importador (comprador) es posen d'acord i
signen ün contráete que estableix que el pagament es fará mitjancant
crédit documentan. "
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• El comprador dona instruccións al banc emissor perqué obri un crédit
documentan en favor del venedor conforme les instruccions de
compra espécificades.

. • El banc emissor es posará en contacte amb un banc del llóc de
residencia del venedor (el banc corresponsal) perqué aquest pugui
negociar, acceptar o pagar el gir contra el lliurament deis dócuments
d'expedició peí venedor, mentre que el banc corresponsal informa al
venedor que el banc podrá negociar, acceptar o pagar.el seu gir contra
el lliurament deis dócuments d'expedició.

• El venedor negocia amb el banc corresponsal els termes del crédit.
• El venedor expedeix la mercadería en favor del comprador i lliura els

dócuments d'embarc al banc corresponsal;
• Quan el comprador fací acusameht de rebuda de la mercadería, el

banc corresponsal lliurará l'import del crédit i cobrará alhora del banc
emissor la mateixa quantitat mes una comissió.

• Quan árríbi.el venciment, el comprador pagará, al seu torn, al banc
emissor. -

2.7.5.6. Cosí del Crédit Documentan

Els costos financers i bancaris deriváis de l'operació de crédit documentan,
variaran en fünció de les parts intervinents en el contráete.
S'assenyalen les tarifes aplicades habitualment per les entítats financeres
per aquest tipus d'instrument financer:" •

Importador . .

• Per la seva formalització: 1 % de l'import total de l'operació.
• Per risc trimestral: Si el crédit és irrevocable s'aplícárá un 0,5% de

l'import total de l'operació i si és revocable, n'estará exempt.
• Per la modificado de l'operació, 15,03 € per cadascun deis dócuments

afectats pels canvis.
• Per cancel-lació, 15,03 € per expedient.
• Interessos: des del moment que el banc adquireix les divises i íes

posa en cobertura del crédit i fins que es realitza el pagáment efectiu
. peí corresponsal es mentaran interessos en el compte de l'ordenant.

Exportador

Per notificado al benefician: 1 % de Timport total de
Per tramitado. de la documentado: 1,5% de
l'operació.
Per preavís al benefician: 18,03 € per cada operado prevista.

operado,
import total de
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PRODUCTES DE GESTIO DE CLIENTS

Concepte

Requisits

Garantí es

Cost
Financer

Durada

DESCOMPTE
Comercial

Consisteix en la cessió
a un banc delseféctes
mecantils gírats per
('empresa ais seus
clíenis per tal el bánc li
avanci el cobramenl
l'import del deute a
cobrar.

Financer
Operado de ^crédit que
s'instrumenla miíjancant
pagarés lliurats no a
l'ordre a favor del Banc.

FACTORING

Consisteix en la cessió en
ferró i amb exclusivítat
d'un crédit comercial-des
del seu titular a una
Societat Factor, que
assumtex el . risc
d'insolvencia i presta tot
un seguit de servéis:
- , garantía de cobramenl
del 100%
-, financament avancat
- Gestió de cobrament
deis efectés

CRÉDIT
DOCUMENTARI

Producte de financament
de les operacions de
compravenda de comerp
internacional en virtut del
qual l'importador dona
ordres de un banc de
financar a l'exportador en
el seu país d'orígen a
canvi deis documénts
d'expedició.

El sol.lidtant, que haurá de ser clíéñt Banca Etica , s'adrecará ais servéis técnics de t'entitat aportan! la
documentado necessária que perrheti portar a terme l'estudi de l'operació'a financar.
Les garanties a aportar pels sol.licitants per a la concessió del descompte comercial, es tractaran i
negociaran de manera individüalrtzada per a cada client concret. ~ ' '

. L'Eníitat de Financament Etic, establirá mecanismes que, tot i assegurar la cobertura del risc d'tmpagats,
tingui en compte els objectius etics i socials i eviti l'exclusió financera del sol.licitant.

- Tipus d'interés
referenciat a l'Euribor+
nia'rge
- Sense Comissions
- S'aplicaran despéses
per devolució d'efectes i
per gestió de
cobraments aix'i com
les establertes per llei

anual . prorroga ble
tácitament

Els pagarés s'emefen a
un tipus fíx.
S'apliquen també 2 tipus
de comissions:
-d'estudi
-per devolució d'efectes

el venciment del pagaré
ha de ser amb un mínirñ
de 15 dies des de la
formalització

- Tarifa de Factoratge
- Tipus d!lnterés+ Marge
- No Comissions

anual prorrogable
tácitament

Per ['Importador
-per formafrtzació: 1 %
sobre operado a financar
-per risc trimestral: 0,5%
sobre operario a financar
si el crédit és revocable
- Interessos: merttén des
del moment en que el
banc adquíreix les divises
i les posa en cobertura
del crédit. i fins que es fa
el pagament en efectiu
Per l'Exportadon
- Notificado al benefician;
1% de l'import total de
l'operació

per tramitado
documénts: 1,5% import
total operado

él que s'estábleixi en el
contráete
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2.8. OPERACIONS D'AVAL I GARANTÍA

2.8.1. Introdúcelo

L'Entitat de Finangament Etic ha dé posar a l'abast deis seus clients tot un
seguit d'instruments financers per garantir el compliment de les seves
obligacions amb terce.rs, especíalment quan participih en subhastes o
concursos públi'cs, finances de licitado, execució d'obres ó contractes de
Sübministraments amb ['Administrado.

Així mateix, s'indouran en aquesta modalitat d'instruments, els avals que
puguin ser exigits ais clients aval.lats com a garantía per assegurar el
compliment de les obligacions derivades de la réalització d'una operado
comercial de compravenda. •

2.8.2. Modalitats

Els avals atorgats per l'Entitat de Finangament Etic ais seus'clients, podran
adoptar tres modalitats:

• Aval Técnic: respon de í'incompliment deis compromissos que tingui
contrets l'entitat aval.lada peí Banc per concursos i subhastes amb
l'Administrácip Pública. -

• Aval Económico-Comercial: permet garantir el pagament aplacat en
compravendes dé qualsevol mena de bé, fraccionament de pagaments o
pagaments a compte dérivats d'operacions comerciáis.

• P re-A val: expressa la disposició favorable del Banc a atorgar l'aval
definitiu en el seu dia, sense constituir un compromís en ferm i cap
despesa per al clíent com a aval.lat.

2.8.3. Requisits '

El sol.licitant d'aval, s'adregará ais servéis técnics de TEntitat de
Finangament Etic aportant la documentado que el bánc consideri necessaria
per a l'estudi de Toportunitat de la concessió de la garantía.

2.8.4. Funcionament

L'aval concedit per l'Entitat de Finangament Etic, s'instrumentará mitjangant
una pólissa de contragarantia d'aval intervinguda per fedatari mercantil
que, a mes a mes, recull les condicions en les quals es concedeix l'aval.

El document d'aval es podrá validar amb la intervencio d'un fedatari públie o
bé amb la legitimado dé les signatures que l'atorguen.
L'import que consti a la pólissa de la contragarantia de l'aval, ha de coincidir
amb el que s'indica al document d'aval lliurat com a import principal de
l'óbligació.
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Si Pavál es presenta davant d'un tribunal ecohómico-administratíu, á mes
de Timport del principal/ es respon del pagament dé quantitats accessóries
no quantificades en l'aval (intéressos, intéressos legáis de demora, etc.).

2.8.5. Tipus d'Interés i Despeses Associades

L'aval és un risc sense inversió basat en el corhpromís que assumeix
l'Entitat de Finangament Étic de respondre de l'obligació que contreta peí
client envers un tercer, en cas d'incompliment per part d'aquest.

Conseqüentment, en tractar-se d'un risc sense inversió, no hi ha cessió de
fons, per la qual cosa no es cobren intéressos, sino tot un seguit de
conceptes de retribució associats a l'operació:

• Comissíó d'Obertura: es cobrará en el momént de la constitució i de
l'aval es calcula sobré Timport avalat.

• Comissíó de Risc: és calcula sobre l'import avalat i es cobra
periódicarñent fins que l'aval s'extingeix.

• Corretatge del Fedatari Public que intervé el contráete d'ával.

2.8.6. Termíni de l'Aval

Hi há tres álternatives: . .

• No es determina cap data d'extinció ni cap límít de reciamació:
La cancel.lacio es produirá amb ia recuperació del docúrhent o
mitjangant una carta de la persona/entitat davant de la qual es presenta
l'aval, que eximeix el Banc de la seves obligaciohs. En aquest cas,
caldrá la conformitát de signatures de la carta.

• Es determina una data d'extinció pero no de reclamado: La
cancel.lacio es produeix igual que a l'apartat anterior o després de 15
anys de la data d'extinció. Durant aquest període es continúen cobrant
les coniissions corresponents.

• Es determina una data d'extinció i una data de reclamació: La
cancel.lacio es produeix tal com es descriu a l'apartat anterior o
automaticament en la data de reclamació indicada.
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OPERACIONS D'AVAL 1 GARANTÍA

Definició

Modalitats

Requisits

Cost Firíancer

Termini

Son Instruments destináis a garantir el compliment de les obligacions amb tercérs,
especiafment quan parlicipin en subhastes o concursos públics, finances de licitado,
execució d'obres o contractas de subministraments amb ('Administrado així com
aquells que puguin ser exigits ais clients avai.lats coma garantía per assegurar el
compliment de les obligacions denvades de.la reajització d'una operado cpmerdal de
comprávenda. . •
• Aval Técnic: resoon de Tincompliment deis comoromissos que tinaui conírets

l'entitat avallada peí Banc per concursos i subhastes amb ("Administrado Pública.
• Aval Económico-Comercial: permet qarantir el paqament aplacat en

compravendes de qualsevol mena de bé, fraccionament de pagaments o
pagaments a compte deriváis.d'operadons comerciáis.

• Pre-Aval: expressa fá disposició favorable del Banc a atorgarl'aval definitru en el
seu día, sense constituir un compromís en ferm i cap despesa peral dient com a
aval.lat. , ' .

El sol.lidtant d'aval, s'adrecará ais servéis técnics de l'Entttat de Financament Étic
aportant la documentado que el banc consideri necessáría per a l'estudi de
l'oportunitat de la concessíó de la garantía. ' '
L'aval és un risc sense invérsió basat en el compromís que assumetx l'Entitat de
Financament Étic de respondre de ('obligado que contreta peí dient envers un tercer,
en cas d'incompliment per parí d'aquest. .
Conseqüerjtment, en tractar-se d'un risc sense inversió, no hi ha cessió de foris, per la
qual cosa no es cobren interesaos, sino tot un segutt de conceptes de retribudó
assodats a 1'operadó: ' .
• Comissió d'Obertura: es cobrará en el moment de la constitució i dé l'aval es

ealeula sobre rimpert avafat
• Comissió de Risc: es calcula sobre l'import avalat i es cobra oeriódicament fins

que l'aval s'extingeix.
• Corretatae del Fedatari Public Que intervé el contráete d'aval.

• No es determina cao data d'extincíó ni cap lírhrt dé reclamació: La
cancel.lado es produira amb la recuperado del document o mitjancant una carta
de la persona/entttat davant de la qual es presenta l'aval, que eximeix el Banc de
la seves obligadons.

• Es determina una data d'extincíó pero no de reclamació: La cancel.lado es
produeix igual que a l'apartat anterior 6 després de 15 anys de la data d'extinció.
Durant aquest període es continúen cobrant les comissions corresponents.

• Es determina una data d'extinció i una data de reclamació: La cancel.fació es
produeix tal com es descríu a l'apartat anterior o automáticament en la data de
reefámació indicada. •
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2.9. QUADRE RESUM DE PRODUCTES D'ACTIU

PRODUCTES D'ACTIU

PRÉSTEC

Préstecs
a [Economía Social

Préstec
tfAutoocipació"

Préstec
cfAmpiado
i Renovado

Préstecs
a ParfaJars

UN1ADECRÉDÍT ARRENDAMENTS
FINANCERS

aEmpreses

a Entrtats

a Cooperaíives
tfHabitatge

Leasing

Renting

PRODUCTES
DE GESTIÓ
DE CUENTS

Factoring

Descompte
- Comercial

Descompte
Fínancer

Crédft
Documentan

OPERACIONS
D'AVAL

I GARANTÍA
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3. PRODUCTES DÉ PASSIU

3 . 1 . DIPOSITS A LA VISTA

3.1.1. Diposits a la Vista i Banca Ética

Els Diposits a la Vista, son instruments financers que permeten ais
seus titulare dis.posar de manera irnmediata deis fons que hi hágin
dipositát.

Els Diposits a la Vista, es presenten en dues modalitats básiques:

• Comptes Corrents
• Llibretes d'Estalvi a la Vista

Ambdós productes presenten un mateix perfil peí que fa a les
operacions bancáries que permeten. realitzar ais seus titulars i ais
servéis i avantatges que poden rebre, entré d'altres:

• Fer diposits en efectiu i ingressos de xecs i pagarés.
• Rebre i realitzar transferéncies. .
• Disposar en qualsevol moment deis diners dipositats.
• Domiciliado de tot tipus de pagaments, rebuts, lletres i pagarés.
• Utilitzar targetes de crédit i débit. .
• Cobertura de déscoberts.
• Gaudir de descomptes, promocions i altres avantatges.

Les diferencies fonamentals entre els'comptes corrents i les llibretes
d'estalví a lá vista son básicament de dos tipus:

Característiques Diferenciáis í Compte Corrent
• Es poden utilitzar xecs per
1 disposar deis fons dipositats

Actualització deis moviments
. Generats per les Operacions

•

SI

recepció domiciliada
deis extracte's bancaris

Ll ib reta a la Vista

NO

cal presentar la (libreta
a l'ehtitat financera

L'Entitat de Finangáment Etíc ha orientat preferentment la seva
estrategia de negoci vers el llarg termini, perqué com des de les
própies entitats s'afirma "és difícil fer res de social o ecológic amb el
'diner rapio' deis comptes corrents", per la qual.cosa Toférta de
passius a curt termini no ha estat pas una constant gaire habitual
entre les entitats del sector bancari étic.

El Triodos Bank, per exemple, norriés oferia la possibilitat de contractar
comptes corrents ais seus clients corporatius i institucionals (empreses
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i entitats, respectivamente pero no ais particulars, que utilitzaven el
Triodos com un "segon^banc".
Tanmáteix, el procés de consolidado deí negoci i la millora de les
seves expectatives de creixement a llarg termini, han portat al Triodos
i també a la Banca Popolare Ética a oferir també ais seus clients
particulars la possibilitat de cohtractar comptes córrents.

3.1.2. L'Estratégia de l'Entitat de Finangament Étic

Les consideracions abans exposades, unides a la forta competitivitat
associada aquest tipus d'instruments i a l'elevat cost en termes
d'infrastructura i recursos que suposa l'operativa vinculada ais diposits
a la vista en qualssevulía de les seves modalitats, fá necessari que
l'Entitat de Finangament Étic dissenyi una estrategia gradual
d'ímplantació de l'oferta d'aquest tipus dé productes.

Aquesta estrategia, que haurá d'aprofitar l'experiéncia aportada per
altres bañes étics del nostre entorn, passa per oferir la possibilitat de
coritractació de. diposits a la vista ais clients , de l'Entitat de
Finangament Étic en dues fases d'introducoió:

3.1.2.1. Primera Fase: Curt i Mig Termini

Amb l'objectiu d'impuls.ar la imatge corporativa de l'Entitat de
Finangament Étic com el d'una entitat financera de productes i servéis
integráis-i ámb una clara vocació de convertir-se en "primer banc",
s'oferirá la contractació de diposits a ja vista a tots aquells que:

• Tinguin oberta qualsevol tipus d'operació d'actiu o de passíu amb
l'Entitat de Finangament Étic, ja NSiguín empreses, entitats o
particulars.

• Tinguin una vinculado de "segon grau" amb l'Entitat de
Finangament Étic; aixó és, particulars que treballin en empreses,
cooperatives, entitats o associacións que ja siguín clients del Banc.

L'estratégia a curt i mig termini proposada, passa per dotar els clients
del Banc amb una eficag eina per a la gestió de les seves operacions
financeres habituáis i salvar el hándicap que podría suposar per al
creixement a llarg termini del Banc el fet que els seus clients es
veiessin obligáis a treballar amb dues entitats financeres alhora: l'una,
un banc convencional per a la gestió diaria i l'áltra, un banc étic que
s'adigüés ais seus valors i principis étics i socials, pero amb una
limitada oferta de productes fináncers i servéis bancaris.

Inexperiencia d'altres bañes étics del nostre entorn en el tema deis
diposits a la vista (com per exemple el citat Triodos o ¡a Banca
Popolare Ética), ens planteja la necessitat d'jmpulsar des d'un bon
comengáment una estrategia que, tot i teñir en compte els elevats
costos d'estructura vinculáis a la gestió deis diposits a la vista, no
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restríngeixi él potencial de desenyolupament futur de l'Entítat de
Finangament Étic al d'actuar com a "segon banc".
Per altra banda, obrir a curt termini l'opció de contractar dipósits a la
vista ais "clients de segon grau", reforga la imatge corporativa del
Banc i el carácter integral de la seva oferta de productes i servéis
alhora que permet atreure nous recursos financers (per exemple a
través de la domiciliado de les nomines deis treballadors de les
empreses clients), la qual cosa revertirá en ('ampliado l'abast de la
política inversora del Banc i en l'augment del segment potencial de
clients "particulars.

3.1.2.2. Segona Fase: LLarg Termini

A llarg termini, l'Éntitat de Finangament Étic podría estudiar la
conveniencia de generalitzar l'oferta de la contractació de dipósits a la
vista com a mitjá- dé captado de hous segmente de clients potenciáis,
sense els filtres o criteris selectius establerts en la primera fase (és a
dir, clients amb operacions d'actiu o dé pássiu contractades amb el
Banc i "c//e/7r.s de segon grau"). .

3.1.3. Descripció del Producté

El Dipósit a la Vista de l'Éntitat de Finangament Étic, és Un instrument
financer que permet als.seus titulars la disponibilitat immediata deis
fons dipositats i la realització de les operacions bancáries habituáis per
aquest tipus de producté. S'oferirá en les modalitats de llibreta a la
vista o compte corrent.

3.1.4. Criteris étícs i de solidaritat

Els dipósits a la vista de l'Éntitat de Finangament Étic, presenten unes
característiques diferenciáis amb les quals es vql-fer efectiu el dret
deis estalviadors a participar áctivament en com i en qué inverteix el
banc els seus diners.

Per tal de fer-ho possible i seguint experiéncies similars aplicades per
altres bañes étics, com per exemple la Banca Popolare Ética,TÓkobarík
o (a Gaisse Solidaire Nord-Pas de Calais, els titulars deis comptes
correrits oberts a la Banca Ética, podran triar la remunerado desitjada
en base al tipus d'interés máxim ofertat peí banc per aquest tipus de
producté. *,

Aixó implica que els clients podran optar per rebre o bé tots els
interessos en base al tipús máxim, o bé un tipus menor o bé renunciar
íntegrament ais interessos. .
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La diferencia entre el tipus d'interés máxim i la remuneració triada peí
dipositari, constituirá la Remuneració de Solidaritat, que el client
podrá optar per assignar én base a dues possibilitats:

3.1.4.1. La Vinculado a Projectes

Revertir-lo íntegrament a augmentar els recursos disponibles del Banc
per a fiñangar els projectes d'inversió integrats en els sectors
estratégics d'actuació del Banc {Economía Social, Ecología, Cultura i
Innovado Social i Cooperado), contribuínt així a la rebaixa
proporcional del preu del diner aplicat en les operacions de préstec o
crédit. .

En aquest cas, el clíent podrá decidir si vol fer una vinculado indistinta
(a qualsevol deis quatre sectors) o bé una vinculado especifica (a un o
varis sectors en concret). En aquest segoñ cas, el banc assignarála
inversió deis seus estalvis en projectes vinculats al sector que el
dipositari hagi decidit.

Cas qué el client no hagués expressat les seves preferéncies én aquest
punt, s'entendrá que ha facultat el banc perqué faci l'assig'nació de
manera indistinta a qualsevol deis projectes que estiguin finangant
amb credits o préstecs en qualsevol deis sectors esmentats.

3.1.4.2. L'Assignació de Col.laborado

Destinar el diferencial diréctament a una entitat no lucrativa amb la
que el client es sentí espécialment compromés o identificat.
En aquest cas, si I'entitat triada peí clíént hagués establert un acord o
conveni dé col.laborado signát amb la Banca Ética, rebria per altra
banda, a fináis de i'exercici una donació addicional del banc.per cada
client que hagués exercit aquesta opció.

3.1.5. Aportació

Els corriptes corrents es poden obrir amb una aportació mínima per
part del titular.

3.1.6. Tipus d'interés

Els corriptes corrents mentaran des del lér céntim a un tipus d'interés
que s'adeqüí ais parámetres de retribució ofertats habitualment per la
banca convencional per aquest tipus d'instruments.

Per ais. saldos de descobert que es poguessin produír, el Bánc aplicará
un tipus d'interés de descobert equivalent a un máxim de 2,5 vegádes
el tipus d'interés legal del diner, de conformitat amb les limitacions
que s'establei'xen a l'article 19.4) de la Llei 7/1995, de Crédit al
Consum.
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Els clients amb mes de 1.502 Euros de saldo mig en el compte corrent,
podran mantenir durant tres dies al mes un descobert que representi
fíns un 25% de l'import del diposit sense cap pénalització ni imputado
d'interessos de demora. .

3.1.7. Comissions i Despeses

L'Ordre Ministerial 31/1989, de 12 de desembre, estableix en elseu
article 5é que les entitats financeres podran fixar lliurement les
comissions i despeses per les óperacions o els servéis prestats. •

El banc disposa dones per Llei d'un marge de discrecionalitat per
traslladar ais seus clients els costos vinculats a la. prestado ais seus
clients de servéis d'intermediació i gestió, no vinculats per tant
diréctamént al risc.

L'Entitat de Finangament Étic no aplicará ais clients comissions per les
óperacions mes habituáis (cobrament de talons, ordres de pagament,
canví de talonari, transferéncies entre comptes del máteix banc),
ajustant les tarifes que s'estableixin per a les operacions no habituáis
a uns nívells baixos en tant que ho permeti Testructurá de costos del
banc:

3.1.8. Tractament Fiscal

Els interessos percebuts teñen la considerado de Rendiments del
Capital.Mobiliari i están sotmesós a una retenció a compte del 18%.
Les comissions de manteniment i administració son deduíbles de I'IRPF
o Tlmpost de Societats.
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D I P Ó S I T S A L A V I S T A

Descripció

Criteris Etics

Aportació inicial

Tipus d'Interés

Comissions

Permet una disponibilitat immediatá deis fons
dipositats i realitzar les operacions bancáries habituáis
per aquest tipus de producto.

El client podrá decidir quin tipus d'interés vol rebre a
partir del máxim ofertat (remuneració de solidaritat) i
on es destinará el diferencial al que hagi renunciat

Mínim que el dipositant decideixi.

Retribució des del 1er céntim.
Interés equivalerit a l'ofertat per aquest tipus
d'instrument.

No s'aplicaran comissions per les operacions
bancáries habituáis, ' •
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3.2. COMPTE D'ESTÁLVI A TERMINI

Els comptes d'estalvi a termini, son dipósits de diners efectuats peí
subcriptor del compte a un termíni determinat préviament amb él
compromís de no disposar, deis fons dipositatsfins al seu venciment,
mornent en el qual es produíeix la dévolució del capital invertit arinb la
rémuneració que hagués estát pactada.

3.2.1. Criteris étícs i de solidarítat

Els comptes d'estalvi a terrhini de• l'Entitat de Finangament Étic,
incorporaran, incorporaran igual que els comptes corrents, la
possibilitat de poder triar la rémuneració desitjada a partir del tipus
d'interés máxim ofertats peí Banc per aquest tipus de producte.

Aixó implica que els clients podran optar per rebre o bé tots els
interessos en base al tipus máxim, p bé un tipus menor o bé renunciar
íntegrament ais interessos. La diferencia entre el tipus d'interés máxim
i la rémuneració triada peí dipositari, constituirá la Rémuneració de
Solidáritat.

El client podrá decidir també a quips sectors {Economía Social,
Ecología, Cultura i. Innovado Social i Cooperado) destinará el banc la
Rémuneració de Solidáritat triada. Els recursos assignats en funció
d'aquest criteri, contribuirán a la rebaixa proporcional del preü del
diner aplicat a les operacíons d'actiu atorgades peí banc.

Per altra banda, la propia naturalesa deis comptes a termin, que
atorguen estabilitat ais dipósits en relació a la immediatesa deis
comptes corrents, permetria al client decidir a mes a mes aquells
sectors en qué li agradaría que él banc invertís els seus estalvis.

Així la propia voluntat expressada pels estalviadors a termini, definiría
la política d'inversíons del banc en els sectors estratégics d'actuació
del banc {Economía Social, Ecología, Cultura i Innovado Social i
Cooperado).

El client podrá també decidir sí vol fer una vinculado indistinta (a
qualsevol deis quatre sectors) o bé una vinculado especifica (a un o
varis sectors en concret). En aquest segon cas, el banc assígnará la
inversió deis seus estalvis en projectes vinculats al sector que el
dipositari hagi decidit.

Cas que el client no hagués expressat les seves preferencies en aqüéts
punt, s'entendrá que ha facultat el banc perqué fací l'assignació de
manera indistinta a qualsevol deis projectes que estiguin finangant
amb credits o préstecs en qualsevol deis sectors esmentats.
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3.2.2. Modalitats

Poden establir-se les següents modalitats de Comptes d'Estalvi a
Termini segons la seva data de venciment:

TERMINI DELDIPOSIT

Mig Termini

Llarg Termini

MODALITAT
3 mesos
6 mesos
12 mesos
24 mesos •
36 mesos

Per qualsev.ol de les modalitats de dipósit, el titular del compte
" d'estalvi podrá triar l'import a invertir a partir del mínim establert, el
periode d'abonament deis interessos (trimestral, semestral, anual o al
venciment) o la modalitat de remunerado.

3.2.3. Aportado Mínima

A partir deis 601 Euros.

3.2.4. Tipus d'interés

Els Comptes d'Estalvi a Termini garantéixen un capital i un tipus
d'interés fix fins al seu venciment.

El tipus d'interés de referencia será determiñat peí Banc conforme els
criteris que s'estableixin i la. retribució associada a cada modalitat de
dipósit variará segons el seú termini de venciment.

El dipositari podra procedir en qualsevol momént a la cancel.lacio total
o parcial del dipósit amb antéríoritat a la data de venciment
préviamént fixada, abonant-l'import corresponent en concepte de
reducció d'ínteressos calculat sobre el nominal de la quantitat a
cancel.lar i peí periode de temps qué manqui fins al venciment.

3.2.5. Comissions i Despeses

No es cobraran comissions llevat de la penalització per reintegrament
anticipat.

3.2.6. Tractarhent Fiscal

Els interessos percebuts es consideren rendiments de capital mobilíari i
están subjectes a una retenció a compte del 18%.
Per altra banda, quan els rendiments tínguin un periode de generado
superior ais dos ariys i el perceptor sigui una persona física, només es
tributará peí 70% deis rendiments obtinguts.
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COMPTES D'ESTALVI A TERMINI
Descripció

Criteris Etics

Modalitats

Aportació inicial

Tipus d'lnterés.

Comíssions

Dipósíts a termini remunerats,."

El client pot decidir quín típus d'interés vol rebre a
partir del máxim ofertat. (remunerado de solidaritat) i
on es destina el diferencial d'interés al que hagi
renunciát.
El client decideix també en quins sectors éstratégics
d'activitat es destinaran els seus estalvis.

Mig Termini (mesos) . ¡ Llárg.Termini (mesos)
3-6-12 j ' . 24-36

A partir deis 601 euros. . • '

Equiparable a is - t ipus ofertats per aquesta modali.tat
d'irístr'ument d'estalvi. . . .

Només es cobrará comissió per reintegrament
anticipat .
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3.3. COMPTE HABITATGE

El Compte Habitatge de l'Entitat de Finangament Etic és un producte de
captacíó d'éstalvi finalista obert a tota persona que tingui en projecte
la compra o la rehabilitado del primer habitatge habitual, en un
termini máxim'de quatre anys.

Tanmateix, la seva pretensió és la d'afavorir el desenvolupament í la
consolidado del mercát de l'habitatge social (promocions publiques, o
cooperatives), per la qual cosa oferirá ais titulars deis comptes la
possibilitat d'obtenir préstécs hipotecaris a tipus preferencials per
finangar la compra un cop aquesta circumstancia es produeixi.

Peí cas d'obres de rehabilitado, si aqüestes suposen inversions per a la
instal.lacio de sistemes energétics sostenibles, accessos per persones
amb mobilitat reduída o teñen un componeñt social apreciat-pel Banc,
també s'oferirá ais titulars deis comptes la possibilitat d'obtenir
présteos hipotecaris preferencials. .

3 .3 .1 . Criteris Etícs i de Solidaritat

El Compte Habitatge complementa l'oferta de productes de la Banca
Ética destináis al mercat de l'habitatge (Compte d'Estalvi Habitatge i
Línia de Crédit per Cooperatives d'Habitatge) amb eís que l'entitat vol
erifortir, consolidar i promoure un model' social alternatiu al mercat
immobiliari convencional i especulatiu.

3.3.2. Aportació

El titular d'un Compte Habitatge disposa de total flexibilitat per
realitzar les sevés apórtacions ja siguin peripdiques, esporádiques o
mitjangant un únic ingres. La disponibilitát deis fons dípositats en el
Compte Habitatge és immediata.

3.3.3. Tipus ¿'interés -

El Compte d'Estalvi Habitatge garantirá ais dipositaris una rendibilitat
anual equivalent a l'ofertat per aquest tipus d'instrument financer.
Els interessos ¿'abonaran en el mateix Compte d'Estalvi Habitatge i
podran reinvertir-se.

3.3.4. Comissions i Despeses

El Compte Habitatge está exempt de comissions d'administració i
quotes de manteniment. .
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3.3.5. Tractament Fiscal

Els saldos estalviats durant l'any ¡ que es. mantinguin immobilitzats a
31 de desém'bré de cada any, desgravaran un 15% de 1'import
estalviat en la Declarado de I'IRPF, essent la base máxima de deducció
(aportacions) de 9.015,18 €. -

Cas que els fons es destinessin a finalitats dtferents a les d'adquisició o
rehabilitado del primer habitatge habitual, caldria ingressar en
l'exercici en qué es produeixi rinconipliment de la finalitat, l'import de
les deduccions indegudament practicades mes l'interés de demora que
correspongúi.

Els interessos percebüts en la remuneració del Compte Habitatge,
teñen la considerado de Rendiments del Capital Mobiliari en I'IRPF i
están sptmesos a una retenció a compte del 18%.
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C O M P T E S H A B I T A T G E
Descripció

Criteris Etics

Aportacíó inicial

Tipus d'lnterés

Coriiissions

Producte de captado d'estalvi destinat a persones que
tinguin en projecte la co'mpra del primer habitatge o la
rehabilitado en un termini máxim de 4 anys.

Afavorir el desenvolupament ¡ la consolidació del
mercat de l'habitatge social. .
S'oferírá ais titulars deis comptes habitatge que
adquireixin habitatges de promocions socials
publiques o de cooperatives d'habitatge, la possibilitat
de contractar préstecs habitatge a un tipus d'interés
preferencial.

La que deddeixi el client.

Equiparable ais tipus ofertats per aquesta modalitat
d'instrument d'estalvi.

sense comissíons
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3.4. FONS D'INVERSIÓ

3.4.1. Introducció

3.4.1.1. Definido General

La LLei 46/1984, de 26 de desembre, Reguladora de les Institucions
d'Inversió Col.lectiva defineix en el seu article 2.2) ais Fons d'Inversió
com un patrimoní que pertaríy a una pluralitat d'inversors (els
partícips) que en formen part. • .-

Aquest patrimoni está administrat per una Societat Gestora a les
quals la LLei atribueix facultáis de domini, encara que no siguí la
propietaria del Fohs.

La Gestora, conjuntament amb VEntitat Diposítária (enc'arregada dé
la custodia deis actius del fons), inverteixen els recursos aportats pels
partícips en valors de renda fixa o variable per minimitzór el risc i
maximitzar la rendibilitat.

3.4.1.2. Categories de Fons d'Inversió

En quant ais actius en que inverteixen els Fons, podem distingir entre:

Fons d'Inversió Mobiliária (FIM)
Inverteixen el patrjmohi en actius financers a mig i. llarg termiñi,
naciónals i/o internacipnals, siguin de renda fixa, variable o mixtes.
Dins els FIM, podem esmentar els anomenats "fons garantits", que
garanteixen que, com a mínim, es recupera un percentatge dé la
inversió inicial en un determinat periode de temps.
Aquests fons están dissenyats per áconseguir uri objéctiu concretde
rendibilitat durant un periode.de temps determinat, per la qual cosa,
acostumen a teñir un periode limitat per a la realització d'aportacions
de díners al fons i obliguen a mahtenir el patrimoni aportat al Fons
durant tot el periode per tal de poder obtenir la rendibilitat oferida.

Fons en Actius del Mercat Monetari (FIÁMM)
S'anomenen també "fons de óiner" i inverteixen el patrimoni en actius
financers a curt termini naciónals i/o internacionáls, d'alta liquidesa
pero alhora amb menys rendibilitat potencial que els valors en que
inverteixen els

Fons Globals
Son fons que nó teñen definida amb precissió la seva política
d'inversions i que no encaixen, per tant, en cap de les dues categories
anteriors.
Aquests fons, teñen llibertat per no haver de predeterminar els
percéntatges que s'invertiran en renda fixa o variable, la moneda en
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que estaran denomináis els actius en que s'invertirá o la distribució
geográfica de ¡a inversió. Son fons amb un perfil de risc elevat.

3.4.1.3. Vocació inversora deis Fons

Per regla general, els Fons d'Inversió han d'invertir la major part del
seu patrimoni en valors que es negocien en mercats regulats que, si
son estrangers, hauran de disposar d'unes normes de funcionament,
transparencia, accés i admissió a negociado comparables a les
exigides per la normativa espanyola.

Tarit els FIM com els FIAMM, poden invertir una petita part del
patrimoni en valors que no es negocien en mercats: fins un 10% en el
cas deis FIM i fins un 5% en el cas deis FIAMM.

3.4.1.4. Requisits Legáis per a la Creado d'ün Fons d'Inversió

Els prorriotors o gestors d'un Fons d'Inversió hauran d'aportar la
documentado necessáría per obtenir l'autoritzáció davant la Comissió
Nacional del Mercat de Válors (CNMV) que analitzés el projecte i la
documentado presentada, verificant que el projecte compleix éls
requisits que estableix la normativa vigent.

Un cop acomplertes aqüestes condicions, la CNMV remet un informe i
una proposta d'autorització a la Qireccíó General del Tresor que haurá
d'acordar-ne l'áutorització.

Un cop que aquesta autorització s'hagi obtingut, el Fons es constituirá
mitjangant escriptura pública i s'inscriurá en el Registre Mercantil.

Posteriorment, Tescriptura es remetrá a la CNMV la qual l'inscríurá en
el seu Registre, < moment a partir del qual podrá iniciar-se la seva
comercialitzacip.

3.4.1.5. Condicions Exigides a l'Entitat Gestora

Com a mesura de protecció per ais partícips del Fons d'Inversió, la
Sócietat Gestora haurá de complir les següents garanties i condicions:

• Inscripció en el Registre de la CNMV. , .
• Teñir un Capital Social de 300.506 Euros íntegrament subscrit i

dessemborsat. .
• Disposar d'uns Recursos Propis almenys equivalents al 0,5% del

patrimoni gestionat fins a 60 milions d'Eüros i del 0,3% a partir
deis 60 milions d'Euros. •

• Inversió del seu patrimoni almenys en un 60% en Deute Public o
en valors admesos á cotització i el 40%.restant en qualsevol actiu
adeqüat a la seva finalitat social pero mai en participacions deis
fons gestionats. .
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• No podrá emetre obligacions, pagarés, efectes o títols análegs, ni
donar garantía o pignorar els actius en que es materialitzen els
recursos propis mínims.

• Només podrá acudir al crédit per finangar actius de lliure
disposicio i amb un límit máxim del 20% del patrimoni.

3.4.2. Fons d'Inversió i Banca Ética

Es píahtegen dues ppssibles possibles alternatives d'actuació a llarg
termini respecte aquest tipus de producte:

3.4.2.1. Comercialització deis Fons Etics que ja operen a
Espanya

Els Fons d'Inversió actualment én el mercat, es distribueixen a través
de la xarxa comercial de les entitats financeres dipositariés deis Fons,
a través de les seves entitats gestores o d'intermediáris financers.

La distribució d'aquests productes per part de la Banca Ética, reduiria
el séu paper exclusivament al d'ageht comercialitzádor de 1'oferta de
productes d'altres bañes, la qual cosa nó contribuiría a ía consolidado
de la imatge i el perfil propis del Banc, que no tindria, per altra banda,
cap capacitat d'íntervenció efectiva sobre la determinado i el control
de la política.d'inversions deis Fons que comercialitzés.

3.4.2.2. Oferir un Producte Propi

Aquesta opció, podría articular-se en basea dues possibles módalitats:

• Creació d'un Fons Etic i Eco loa ic FIM
Definit en base al perfil d'operativitat predeterminat per la propia
Banca Ética i dissenyat i gestioriat per una.Sqcietat Gestora i en el
que la Banca Ética actuaría com éntitat dipositária.

• Creació d'un Fons d'Inversió Nobiliaria Etic i Ecolóaic ÍFIMF)
Es a dir, un "fons de fons" (reguláis conforme el que disposa la
Disposicio Adicional Primera i la Disposicio Transitoria Setena de la
LLei 37/1998, de 16-11, de Reforma de la LLei 24/1998, de1 28 de
juliol, del Mercat de Valors) que prengui com ámbit d'inversió, tant
els Fons d'Inversió Etics i Vérds ja existents a Espanya com els
Fóns dé naturalesa análoga que operen a Testrahger. En aquest
supósít, TEntitat de Finangament Etic tampoc tindria capacitat per a

' intervenir diréctarhént en la definició deis criteris etics deis fons
integrats en el FIMF, com en i'opció ja esmentada de
comercialització directa deis fons etics que ja operen a Espanya.
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3.4.3. Aportado Mínima

Els Fons d'Inversió permeteri una gran flexibilitat per realitzar
aportacions i per al reemborsaments de les participacions, de tal
manera que es poden subscriure fraccions d'una participado.

L'única limitació a l'hóra de realitzar subscripcipns i reemborsaments
de participacions és la de mantenir la inversió mínima exigida per
subscríure participacions del Fons.

El reemborsament deis FIM's'ha de fer efectiu en el'termini máxim de
3 dies i en els FIAMM d'un dia á partir de la data en que el partícip ho
sol.lidti, . • • •

Peí que fa ais Fons Etics actualment cornercialitzats al nostre país, els
imports mínims de subscripcio establerts sóh els següents:

Fons d'Inversió
Bankpyme Green Fund
Ahorro Corporación Arco Iris
BCH Solidaridad, FIM
UBS (Lux) Equity Fund.
Eco-Performance
BBVA Solidaridad, FIM
Fondo Solidario Pro-UNICEF, FIM
Renta-4 Ecofondo, FIM
Santander Solidario, FIM
Fondo Etico, FIM
Caixa Catalunya Solidan, FIM
El Monte Fondo Solidario, FIM
BNP Fondo de Solidaridad, FIM
Foncaixa Cooperación, FIM
DB Ecoinvest, FIM
Credit Swiss Equity Fund (Lux)
Global Sustanaibility

Inversió Mínima
1 Euro
6,01 Euros
1 participado
1 participado

1 participado
1 participació=6,10 Euros
1 participado . .
1 participado
300 Euros •
300,51 Euros.
300 Euros
600 Euros
600 Euros
601,01 Euros
Serie I : preu de I a emissió per participació:
1.000 Euros.'
Valor' mínim participacions posseídes pels
inversors:
3 Milions Euros. Següents subscripcions:
100.000 Euros.
Serie B: No existeix
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3.4.4. Ti pus d'interés

Depen del rendiment de les ¡nversions realitzades per la Gestora í de la
propia. natura]esa deis actius en que s'inverteíxen les participacions.

3.4.5. Comissions i Despeses

3.4.5.1. Comissions de Gestió i Dipósit

Son respectivament la retribucio que perceben la Gestora i el Dipositari
pels servéis que presten.

No es cobren un dia determinat deTany,- ates que aíxó podría provocar
la caiguda del valor liquidatiu del Fons en aquella data, sino que es
periodifiquen al liarg de tot l'any.

La Comissíó dé Gestió no podrá superar els següents límits:
• Si es calcula sobre el patrimoni del Fons: el 2,5% d'aquest
• Si es calcula sobre els resultáis del Fons: el 20% d'aquests.
• Si es calcula en funció d'ambdúes variables: l ' l ,5% del patrimoni

i el 10% deis resultats.

La Comissió de Dipósit no podrá excedir el 0,04% anual del
patrimoni custodiat. ,

3.4.5.2. Comissions de Subscripció i Reemborsament

• La comissió de subscripdó és la que paga el partícip en el
moment de subscriure les participacions i s'estableixen com a
barrera d'éntrada per limitar Centrada d'inversors al Fons, jugant
així el mateix paper que unes apórtacions mínimes altes.

• La comissions de reemborsament és la que es cobra al partícip
en el moment del reemborsament de les seves participacions. La
seva finalitat és la d'evitar que els Fons s'utiíitzin com un
instrument d'inversió especulativa a curt termini. Per aixó,
aquest tipus de comissions tendeixen a anar minvant a mesura
qué Cinversor es mánté en el termini i passat un temps de
permanencia, la comissió de rememborsarnent acostuma a
desápareixer.

L'irnport total de les comissions de subscripció i reemborsament, no
poden superar el 5% del preu de les participacions.

En eís quadres següents es detallen les comissions de gestió i dipósit i
de subscripció i reeemborsament aplicades pels Fons Etics actualment
comercialitzats a Espanya:
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Comissiohs de Gestió i Diposit
Fons d'lnversíó

Bankpyme Green Fund

Ahorro Corporación Arco Iris

BCH Solidaridad, FIM

UBS (Lux) Equi.ty Fund. Ecp-
Pérformance

BBVA Solidaridad, FIM.

Fondo Solidario Pro-UNIGEF, FIM

Renta-4 Ecofondo, FIM

Santander Solidario, FIM

Fondo Eticó, FIM

Caixa Catalunya Solidari, FIM

Él Monte Fondo Solidario, FIM

BNP Fondo de Solidaridad, FIM

Foncaixa Cooperación, FIM

DB,Ecoinvest, FIM

Credit Swiss Equity Fund (Lux)
Global Sustanaibility

Com. de Gestió
1,25% sobre el patrimoni del
Fons

2% sobre el patrimoni anual
gestionat
1,25% sobre el patrimoni anual
del Fons

Com. de Diposit
calculada sobre el vajor deis
actius nets de' la SICAV i
pagadora mensualment, mes
una comissio fixa per operació
0,08% del valor nominal del
patrimoni custodiat

0,10% del patrimoni del Fons

2,04% all-in-fee

1,70% sobre el patrimoni total
gestionat
1,75% sobre el patrimoni anual
del Fons
2,25% sobre el patrimoni del
Fons
1,25% sobre el patrimoi efectiu
gestionat
1,75% sobre el patrimoni, anual
del Fons
1,35% sobre el patrimoni anual
del Fons (part fixa) i el 5% anual
sobre els resultats positius del
Fons (part variable)
1,75% sobre el patrimoni anual
gestionat
1,75% sobre el patrimoni del
Fons
2,10% sobre el patrimoni del
Fons
1,25% sobre el valor patrimonial
del Fons
Serie B=1,92%
Serie 1=0,70%

0,05% sobre el patrimoni
dipositat
0,10% sobre el - nominal
patrimoni custodiat
0,125% sobre el patrimoni
efectiu del Fons
0,10% sobre el patrimoni efectiu
custodiat * .
0,10% sobre el patrimoni
custodiat

0,2% sobre el patrimoni
)

0,129% del valor nominal del
patrimoni.custodiat
0,15% sobre el patrimoni del
Fons /* "
0,15% sobre el patrimoni
custodiat
0,10% sobre el patrimoni
custodiat

exémpt
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Com. de Subscripció i Reemborsament
Fons d'ínversió

Bankpyme Gréen Fund

Ahorro Corporación Arco Iris

BCH Solidaridad, FIM

UBS (Lux) Equity Fund. Eco-
Performance

BBVA Solidaridad, FIM

Fondo Solidario Pro-UNICEF, FIM
Renta-4 Ecoforído, FIM
Santander Solidario, FIM

Fondo Etico, FIM
Caixá Catalunya Solidan, FIM
El Monte Fondo Solidario, FIM
BNP Fondo de Solidaridad, FIM
Foncaixa Cooperación, FIM
DB Ecoihvest, FIM . .
Credit Swiss Equity Fund (Lux)
Global Sustanaibilíty

Com. de Subscripció
a clients no institucionals 1%
a clients institucionals 0% (no
son els que subscriuen un
mínim de 1000 accions)
exempt

exempt

.
després de l'emissió inicial, el
preu d'emissió es basa en el
valor liquidatiu de la
participació + una comissió
d'emissió del 6% del seu
valor, com a máxim, en el
benefrci • deis agents de
disíribució
exempt

Com. de Reemborsament
exempt

1% durant els primers 6 mesos des
de la subscripció
3% fins els 30 dies
1% de 3,1 a 180 dies
0% a partir de 181 dies

es podrá establir una comissió del 2%
com a máxim, calculada sobre el valor
liquidatiu i en benefici deis agents de
distribució

1% sobre l'import reemborsat els
primers 60 dies naturáis

exempt ' j 1% durant els primers 30 dies
exempt

sense preavis el 5%
amb preavís exempt

sense preavis, si la inversió és <1
any: 5% sobre el valor ' del
reemborsament i si lá inversió. és >1
any s'aplica el 3% del valor de
reemborsament.
amb preavís s'aplica el 3% si la
¡nversió és < 1 mes i un 1% si la
inversió está entre 1 mes i 6 mesos

exempt
exempt

. exempt .
exempt

exempt
0,50% del valor subscrít
máxima per primera venda:
serie-B= 5%
serie I = 3% (distribuídors)

4% fins els 30 dies.
exempt
exempt
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3.4.6. Tractament Fiscal

3.4.6.1. Persones Físiques

Irñpost sobre la Renda
Els Fons d'Inversió tributen ' com a guany o pérduá patrimonial
calculada com a diferencia entre l'import de la venda i l'import de la
compra.
per calcular el guany o la pérdua patrimonial, es considera el sistema
FIFO (les participácions que es venen son les priméres que es van
comprar). ' " . ' • "
Els rendiments s'acumulen sense cap disminució, ates que no es
tributa fins que no es produeix un reemborsament. En aquest moment,
el tractament fiscal será diferent enfundó del periode transcorregut
entre el moment de la venda i el moment de la compra:

Temps transcorregut
entre, compra i venda

Fins 1 any

Mes d' l any

On s'íntegra l'lmpost.

en ta base general de
la Base Imponible

en la base especial de
la Base Imponible

Tipus impositiu
a aplicar

el que resulti d'aplicar
les taules a la

Base Imponible qeneral
tipus fixe: 18%

Impost sobre el patrimoni
Els Fons d'Inversió han de declarar-se cada any eri l'impost sobre el
patrimoni si ('inversor té aquesta obligacio.
La quantitat a declarar és el nombre de participacions que 1'inversor
tenia el 31 de desembre multiplicat peí valor de la participació en
aquesta data. .

3.4.6,2. Persones Jurídiques

Per a les persones jurídiques residents, les plusválues genérades
tributaran al tipus corrésponent de l'lmpost de Societats (el 35%) i es
calcularan com la diferencia entre el Preu de Venda i el Cost Mig
d'Adquisició.
Les persones jurídiques no tindran dret a coefícients de reducció o
actualització.
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FONS D'INVERSIO

Alternatives Estratégiques

No consolida Imatge Corporativa

No hi ha control sobre criteris

Creació d'un Fons Propi

Consolida Imatge Corporativa

\

El Banc fíxa i controla
els criteris étics

El Banc no té
control sobre els

criteris étics
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3.5. PRODUCTES D'ESTALVI-JUBILACIO

3.5.1. Fons de Pensions i Sistemes Altérnatius

Els sistemes de previsió que complementen les prestacíons de la
Seguretat Social pública, son molt variats i amb formes diferents
d'instruméntació segons si el seu origen és col.lectiu (empresarial,
sectorial, professional, sindical, associatiu) o individual (al que s'hi
adhereixen persones que no mantenen entre elles una relació
diferencial).

La cobertura d'áquestes necessitats complementáries del sistema
públic, ha estat feta tradicíonalment per les entitats de previsió
(mutualitats, monts de pietat, fundacions laboráis, asseguradores...),
les quals cornpten amb una Marga i solida tradició a Catalunya.

La posta en manca deis Fons de Pensions al nostre país a partjr de la
seva regulado l'any 1987, ha suposat un canvi notable en el sistema
complementan de previsió social, especialment peí que fa a la captació
deis recursos d'estalviadors individuáis i de moltes empreses que,
seguint una máteixa tendencia ja observada en altres paísos, han
cornengat a rédirigir els estalvis-jubilació cap aquest nou tipus
d'instruments financers, incentivats per un marc fiscal mes favorable
per a l'inversor i un perfilde rendibilitat en principi mes atractiu.

Les simílituds en Toperativa i les firialitats entre les tradíciorials
entitats de previsió social i els fons de pensions son molt notables, tot
i que el tractament fiscal mes favorable deis fons de pensions, podría
acabar decantant les preferéncies deis inversors cap aquest tipus
d'instruments i propiciar un procés gradual de transformado de les
mutualitats socials en fons de pensions.

De cara a plantejar quina hauria de ser I'estratégia comercial de
l'Entitat de Finangament Étic respecté la canalització de l'estalvi-
pensió, ahalitzarem les dues grans alternatives que s'ofereixen
actualment en el mércat (Fons de Pensions i Sistemes de Pensions
Complementáries) tant en termes d'avantatges per a Testalviador com
des del seu paper actiu en l'impuls de lá xarxa d'economia social i la
transparencia financera de la seva política d'inversions.
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3.5.2. Els Fons de Pensions

3.5.2.1. Definido General

L'article 1.2) de la LLei 8/1987, de 8 de juny, de Regulado deis Plans i
els Fons de Pensions, defineix els Fons de Pensions com a "patrimonis
creats amb l'objectiu exciusiu de donar compíimeht áls Plans de
Pensions".

Per altra banda, rarticle 5.1.e) de la mateixa llei, estableix que les
apprtacioris realitzades péls promotors i pártícips d'un Pía de Pensions
nsfintegraran obligatoriament en un Fons de Pensions".

3.5.2.2. Ti pus de Fons de Pensions

Els Fons de Pensions integren un o varis Plans i poden ser de dos
tipus:

• Fons Obert: apart d'integrar un o varis plans, pot canalitzar les
inversions d'altres Fons dé Pensions. S'exigeix que tingüin un
patrimoñi mínirñ de 30.050.605,22 Euros.

• Fons Tancat: instrumenta exclusivament les inversions deis plans
que té integráis. .

3.5.2.3. Requisits Legáis.per a la Creado d'ún Fons de Pensions

Entre els requísits legáis establerts erí l'article 11 de la LLei 8/1987, en
destaquen els següents:
• SoUlicitud previa d'autorització administrativa al Minrsteri

d'Economia a través de la Díreccíó General d'Assegurances. '
• Escriptura de constitució del Fons, que será atorgada per l'entitát

promotora i s'inscriurá eri el Registre Mercantil i en el Registre
Especial administratiu habilitat per la< Direcció (General
d'Assegurances.

Entre les normes de funcionament qué s'inclouran en l'éscriptura de
constitució, s'específicaran la política d'inversíons deis recursos
aportats al Fons i els criteris d'imputació deis resultats.

3.5.2.4. L'Administració deis Fons de Pensions

L'article 13 de la LLei.8/1987, estableix que els Fons de Pensions séran
administráis per una Éntitat Gestora amb el corícurs d'un Dípositari
i sota la supervisió d'una Comíssió de Control.

L' Entitat Gestora
Ho poden ser les societats anónimes i les entitats asseguradores que
hagin obtingut autorització administrativa previa i que, entre d'altres
requisits tinguin un capital dessemborsat en qualsevol cas de
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601.012,10 Euros i addicionalment l ' l% de l'excés de l'Actiu total del
Fons sobre 6.010.121,04 Euros.

Les Entitats Gestores teñen com a funcions básiques:
• L'administrado del Fons de Pensions.
• Donar cobertura material a les relacions, drets i obligación?

derivades deis Plans de Pensions.
• Portar a terme els processos d'ínversió deis Fons de Pensions que

administrin, si així ho acorda la Comissió de Control del Fons.

L'Entitat Dipositária

Han de teñir la cóndició d'entitats de dipósit i teñen com a funcions
principáis:
• La recepció i custodia deis actius líquits deis Fons de Pensions.
• El control de la gestora peí que fa al complíment estríete de les

seves funcions.
• L'emissió, juntamé'nt amb (a gestora, deis certificáis de pertinenga

deis partícíps.
• Instrumentar els pagaments i els cobraments procedents de les

• aportacions i les prestacions del Pía, així com el traspás deis drets
consolidats.

• La compra-venda de valors, cobrament de rendiments de les
inversions, canalització del traspás del compte de posició d'un pía a
un altré fons i quantes altres operacions es derívin del propi dipósit
de valors. .

• La recepció de valors propietat del Fons, constitucíó de dipósits i
expedició dé resguards.

La Comissió de Control

Es la responsable de supervisar el compliment de les clausules del Pía
de Pensions en tot el que es refereix a drets deis partícips. i
beneficiaris.

3.5.2.5. La gestío de les inversions deis Fons de Pensions

L'actiu deis Fons de Pensions ha d'invertir-se amb críteris de
seguretat, rendibilitat, diversificado i congruencia de terminis
adeqüats a lá seva finalitat.

A tal efecté, el 90% del patrimoni del Fons ha d'ihvertir-se en actius
financers contractats en mercats organitzats, fonamentalment:

• renda fixa pública o privada a mig i llarg termini
• mercats monetaris i actius a curt termini
• renda variable nacional
• immobles i hipoteques
• valors estrangers
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3.5.3. Fons de Pensions i Banca Etica

En els darrers anys, els Fons.de Pensions han tingut un fort i continuat
creixement en els mercats financers en la seva condició d'inversors
institucionals.

Es per aixó que les.entitats financeres teñen un gran interés per actuar
coni a gestores o dipositáries deis.Fons dé Pensions perqué els hi
permet gestionar un important volum de recursos financers a llarg
termini, circunstancia que haurá de teñir molt en compte l'Entitat de
Finarigament Étic de cara a elaborar, la seva estrategia comercial per
aquest tipus dé productíe, la qual ha tragar-se en un noritzó a llarg
termini i( respondre a una reaiitat objectiva de consolidació del negoci
bancari. - .

Per altra banda, aquesta estrategia no ha de passar tant per l'oferta
d'un producte amb característiques similars a les d'altres ja oferts per
les entitats financeres convencionáls sino1 per la definició d'un
instrument qualitativament diferent, que satisfaci dos parámetres
básics:

• Fer compatible la rendibilitat de les inversions del patrimoni del
Fons amb el respecte a criteris étics i socialment responsables.

• Respondre a la vócació social i solidaria de la Banca Ética.

En basé aquests dos criteris básics, es proposa plantejar la constitució
d'un Fons de Pensions Etic, articulat mitjangant la creació d'una Entitat
Gestora en la qual hi participarien tant la propia Banca Ética corin
d'altres empreses, cooperatives, entítats, associacions i sindicats
interessades en el projecte. . .

Els patrimonis deis plans integrats en el Fons de Pensions Etic,
éstarien custodiáis i dipositats en la Banca Ética, que podría d'aquesta
manera gestionar un important volum de recursos fináncers a llarg
termini.

3.5.3.1. Descripció del Producte

El Fons de Pensions Etic prendria la forma d'un fons tancat, és a dir,
que instrumentaría exclussivament les inversions deis patrimonis deis
Plans de Pensions que s'hi integressin, que es preten que siguin els
promogúts per empreses i cooperatives etiques i socialment
responsables, sindicats i altres entitats per ais seus associats.

3.5.3.2. Criteris Etics i f/e Sotidaritát
Els patrimonis deis diversos Plans dé Pensions integrats en el Fons de
Pensions Étic; s'invertirien en actius rendibles i seleccionats en base a
criteris étics> ecológics, solidaris i socialment responsables mitjangant
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els critéris definits i supervisáis per la Comissió de Control del Fons i
administrada per I'Entitat Gestora.

Els partícips deis Plans de Pensions integráis en el Fons de Pénsió Étic,
rebran periódicáment informació detallada de la política d'inversions
deis recursos aportat al Fons, amb especificacio deis critéris étics i de
responsabilitat social de seíecció emprats així cóm deis motius que
haguessin motivat l'exclusió o el suspens d'una empresa del Fons, fruit
de la investigado ética realitzada i de l'acord adoptat a tal efecte peí
Comité de Coritrol.

3-5.3.3. Tipus d'interés

L'obtingut com a resültat de la inversió del patrimoni del Fons de
Pensions.

3.5.3.4. Comissions i Despeses

L'article 43 del Reglament de Plans i Fons de Pensions (R.D
1307/1988, de 30 de setémbre), estableix que l'Entitat Gestora i el
Dipositari d'un Fons de Pensions percebran per la realització de les
seves funcions una comissió de gestíó, basada en. el volum anual
administrat, conforme es detalla: /

Entitat

GESTORA

DIPOSITÁRIA

Retribució Máxima Anual

2% del patrimoni deis Fons
administrats.

Com a máxim el 0,6% del Valor
Nominar del patrimoni custodiat.
La retribució podrá pactar-se
lliurement amb la Gestora
(sense ultrapássar el 0,6%
esnientat).

Particularitats

No s'admeten en cap cas
comissions en fundó deis resultats.

Poden aplicar-se -tarifes bancáries
per la prestació deis servéis
denvats Üe la custodia i dipósit
deis Fons no previstos en l'art. 41
en el qual es descriuen les funcions
del Dipositari.

3.5.3.5. Tractament Fiscal

3.5.3.5.1. Tributació per a ¡'Inversor en Plans de Pensions

Contribucións i Aportacions
Les contribucións deis promotors de Planes de Pensions son déduíbles
en I'IRPF, si bé és imprescindible que s'imputi a cada partícip la part
que li corréspongui sobre les citades contribucións, el qual, al seu torn,
la integrará en la séva base imposable de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físíques. .
El partícip d'un Pía de Pensions podrá reduir la part regular de la seva
base imposable de I'IRPF.
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Prestacions deis Plans de Pensions
Les prestacions r'ebudes pels beneficiaris d'un Pía de Pensions
s'integraran en la seva base imposable de I'IRPF.
Quan aqüestes prestacions es rhaterialítzin en una. percepció única peí
capital equivalent, es trac-tara l'import percebut com renda irregular.
En cap cas les rendes percebudes podran minorarse en les quanties
corresponents ais excessos de íes contribucions sobre els límits de
reducció en la base imposable. .
Les prestacions satisfetes tindran el tractament de rendes de treball a
l'efecte de retencions. .

No atribució de rendes
Les rendes corresponents ais Plans de Pensions no serán atribuídes ais
partícips, quedant, en conseqúéncia, sense tributació en el régim
d'atríbució de renda.

Novetats Fiscals 2002
Aporta ció máxima

Límits máxims a
Aportacions del paiiícip á plans de pensions
i mutualitats: 7.212,15 euros
Contribucions empresarials a1 plans de
pensions i mutualitats:7.212,15 euros

Increment anual a partir deis 52
anys . . , 1.202,02 euros

Límií máxim ais 65 anys, sehse
estar jubilat 22.838,46 euros

Límits percentuals de reducció

- Se suprirrieixen els límits percentuals de reducció, tot i que no podrá donar
com a resultat una basé liquidable negativa.
- La reducció es pot aplicar sempre que el partícip obtingui rendes a integrar
en la part general de la base imposable, independentment que aqüestes
rendes siguin o rio del treballo d'actívitats económíques.

Reducció per al cónjuge
Máxim: 1.803,04 euros si el cónjuge no té rendes a integrar en la part general
de la base imposable o si aqüestes son inferiors a 7.212,15 euros.

Aportació minusyálids
Máxim: 7.212,15 euros o la diferencia entre el que hagi aportat el titular o
22.838,46 euros. .
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3.5.3.5.2. Tributacio deis Fons de Pensions

Éls Fons de Pensions están subjectes a un tipus de gravamen zero en
Tlmpost sobre Societats tenint> en conseqüéncia, dret a la devolució
de les retencipns que se'ls practiquin sobre els rendiments del capital
mobiliari.

La constitució, dissolució i íes modificacions consistents en augments.i
disminucions deis Fons de Pensions reguláts per aquesta Llei, gaudiran
d'exempció en Tlmpost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats. .
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FONS DE PENSIONS

Estrategia de la Banca Ética

Gestió de les Inversioris
del Patrimoní del Fons

amb criteris Etics

Actuar com Entitat
bipositária del Fons

1
Captació d'un Impoitant

Volum Recursos a
LLarg Términi
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3.5.4. Pía d'Estalvi-Jubilació

La LLei 8/1987, Reguladora deis Plans i els Fons de Pensíons estableix
en els articles 1.3) i 25.3) que aqüestes denominacions només les
poden utilitzar aquells sistemes de previsió que s'adaptin a la dita
normativa, per la quál cosa, els sistemes alternatius hauran d'utilitzar
altres denominacioris, com per exemple "pians de previsió", "d'estalvi-
vellesa" o "de jubilado"..

Els sistemes alternatius ais Fons de Pensions son múltiples i
s'instrumente'n de. manera diferent segons l'orígen, ja siguin de tipus
col.lectiu (d'empresa, de sector, prófessionáls) o individuáis, ja siguin
generades per institucions sense ánim de lucre (Mutualitats de Previsió
Social) o lucratiyes (creadés per bancs, institucions financeres o
companyies d'ássegurances).

Les principáis alternatives d'instrumentació deis plans de previsió son
les següents:

Directes

Mutuafitats de
Previsió Social

Companyies
d'Assegu ranees

Plans
Empresarials

• Pagaments sobre la manca
• Reserves Internes

Mutualitats
Monte de 'Pietat
Fundacidns Laboráis

• Contractes cpl.lectius de
• rendes diferidas
• Contractes dAdministració

de dipósits

Plans
Associatius

Mutualitats
Monts dé Rietat

Contractes
col.lectius de

capital i rendes
diferides

Plans
Individuáis

• dipósits bancaris
•. cárteres de valors
. FIM
• plans de jubilado

d'entitats financeres

3.5.5. Les Mutualitats de Previsió Social

Les Mutualitats de Previsió Social, son institucions amb personalitat
jurídica propia a través de les quals es caríalitzen les prestácions deis
plans empresarials o associatius.

Les Mutualitats de Previsió Social, que compten amb una gran tradició
a. Catalunya, están regulades per la LLei 28/1999, de 13 de desembre,
del Parlament i legislado estatal supletoria. (Llei 33/1984, de 2
d'agost, d'Ordenació de les Assegurances Privades i el Reial Décret
1430/2002, que áprova. el Reglament de Mutualitats dé Previsió
Social).
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3.5.5.1. Definició

La LLei 28/1999, defineix en 1'article 2 les Mutualitats de Previsió
Social com a entitats sense afany de lucre que realitzen activitats
asseguradores amb carácter voluntan i complementan de la Seguretat
Sociali finalitat de protecció mutua que teñen per objecté la protecció
deis seus socis, les persones que ells designin i els seus béns i que
s'organitzen per. criteris de representativitat del spci de forma
democrática.

3.5.5.2. Condicions i Procediment de Constitucio

L'article 6 estableix que podran constituir Hiurament mutualitats de
previsió social un mínim de 50 persones físiqués o de 3 persones
jurídiques, ja siguin aqüestes publiques o privades, i sempre que
representin de forma fefaent un mínim de 50 persones físiqués.
L'article 8, determina el procediment de constitucio de les Mutualitats:
• L'acord de constitucio de les mutualitats de previsió social i

l'aprovació deis seus estatuts, que en ambdós casos s'haurá
d'elevar a escriptura pública, correspon adoptar-lo a 1'Assembléa
convocada pels promotors.

• L'Assembléa constituent ha de nomenar la Junta Directiva, o bé
una comissió gestora que representi els promotors, la qual haurá

. de sol-licitar la inscripció de la mutualitat de previsió social i
realjtzar els actes necessaris per l'accés efectiu a l'actívitat.

• La junta Directiva, previa l'acréditació de la inscripció de í'entitat
en el Registre Mercantil, ha de sol-licitar la inscripció de la
mutualitat al Registre de Mutualitats de Previsió Social i lliurar-li
una copia auténtica de l'escriptura pública en qué consti l'acord de
constitucio i d'aprovació deis estatuís- arríb els rams o prestaciohs
en que operará la Mutualitat. L'esmentada documentado
s'acompanyará d'un programa d'activitats, ajustat a la normativa
vigent. .

• La qualíficació favorable de iá documentado esmentadá,
comportará d'oficí la inscripció de l'entitat en el Registre de
Mutualitats de Previsió Social i l'atorgament de l'autorització
administrativa corresponent pels rams o prestacions facultará la
mutualitat de previsió social per poder iniciar Tactivitat
asseguradpra.

3.5.5.3. Ti pus de Mutualitats de Previsió Social

L'article 3.3) estableix que les Mutualitats es classificaran en funció de
la seva forma d'actuacíó en:

Mutualitats de quót'a fixa
Quan la cobertura comuna deis riscos assegurats es fací mitjángant el
pagament d'una quota fixa al comengament de cada període de risc,
sens perjudici que es pugui preveure, estatutáriament, el pagament
d'una prima a prorrata, a fnici de període/per previsió de sínistrálitat.
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Mutualítats de áuota variable
Quan teñen per objecté la cobertura comuna mitjangant el pagament
d'una prima a prorrata entre els ássociats únicament amb postérioritat
al sínistre. En aquest cas, la responsabilitat deis socís será
mancomunada.

Per altra banda, l'article 7 reconeix la següe'nt tipología de mutu'alitats:

Mutualitats de orofessíonals <
Complementarles al sistema de Seguretat Social obligatoria o també
alternatives a aquest sistema d'acord amb la normativa aplicable,
formades per persones físiques vinculades a Col-legis Professíonafs.
Mutualitats de carácter empresarial, associatiu o coopératiu
En les quáls els treballadors o ássociats poden ser socis o assegurats,
llevat el cas^en qué aqüestes actuín corñ instrument d'exterioritzacíó
de compromisos per pensions, en que els treballadors / hauran
¿'ostentar la condició d'associats si així ho determina la normativa
aplicable.
Mutualitats de carácter escolar
Teñen per objecte atorgar prestacipns relácionades amb la docencia o
1'educació

3.5.5.4. Régim Económic de les Mutualitats de Previsto Social

Els ingressos de les mutualitats n'integren el seu patrimoni i queden
afectes a les seves finalitats. Están constituíts pels recursos següents:

• Quotes deis socis i les derrames.
• Rendjments deis béns i drets de l'entitat. ,
• Aportacions de les persones protectores, i els ingressos per

concerts.
• Subvencions o aportacions voluntáries.
• Donacions i els llegats que puguin rebre.
• Qualsevol altre que no sigui contrari a la normativa que lí siguí

aplicable.

3.5.6. Sistemes Mutuals, Fons de Pensions i Banca Ética

El mutualisme és, per la sevá propia naturalesa i tradició histórica, una
institucíó molt vinculada al món associatiu i al sector de ['economía
social.

El seu funcionament democrátic i representatiu, li atorguen a priori un
perfil mes participatiu i una major transparencia que el que ofereixen
éls fbns de pensions peí que fa ais drets deis partícips i a la gestió de
la política d'inversions deis actius que integren n'integren el patrimoni.
Per altra banda, cal fer esment al fet que en moltes ocasions, els fons
de pensions son uns deis principáis inversprs institucionals en els
paísos en que operen, amb un gran impácte sobre els seus mercats
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financers i una notable opacitat sobre la* destinado final de les
inversions deis patrimonis que els integren. • • •

Aquesta circumstáncia há de ser especíalment tinguda en compte per
l'Entítat de .Finangament Étic, a I'hora de de dissényar la sevá
estrategia de negoci per aquest ti pus de producte d'estalvi.

L'alta competitivitat que presenten els fons de pensions de perfil
convencional, unida a les elévades garánties i capítals exigits per la
legislado per aquest tipus de productes, fan aconsellable plantejar una
estrategia de negoci alternativa.

3.5.7. L'Estratégia de la Banca Ética

L'Entitat de Finangament Étic hauria de dissényar un producte propi
d'estalvi-pensió alternatiu a la modalitat de fons de pensions dirigit
especialment a les persones, empreses i entitats que treballen en el
sector de l'economia sociali que sigui també, una eina activa per a
1'impuls i la consolidado d'aquest sector.

Aquest producte permetria recanalitzar cap el sector de Teconomia
social un volum important de recursos financers que, d'altra manera,
ariirien possiblement cap él sistema dé fons de pensions convencíonals
o bé no es mobilitzarien per no existir en el mercat un producte
financer que permetés conciliar els criteris étics amb l'objectiu
d'obtenció de rendibilitat. -

El Pía d'Estálvi-Jubílació de l'Entitat de Finangament Étic, de
cpnformitat amb el que estableix la legislado vigent, hauria de ser
erhés per una entitat d'assegurances amb la que el Banc hagués signat
conveni de-col.laborado amb questa finalitat i prendre la forma d'un
contráete d'assegurances.

Un cop dissenyát el producte, la distribució i comercialització del Pía
d'Estalvi-Jubilació podría fer-se a través de la xárxa d'entitats del
Sistema Mutual de Prevísió vinculades al sector de Teconomia social

. amb les quals el banc hagués signat acord o conveni amb aquesta
finalitat. . .

Els fons en qué es materialitzessin les aportaciohs deis titulars de les
pó'iisses deis Plans .d'EstalvMubilació, es dipositarien a l'Entitat de
Finangament Étic, que en gestionaría la seva inversió en actius
rendibles en base a criteris étics i establiria mecanismes efectius de
control per tal de preservar els estandars de transparencia..



3.5*7.1. Descripció del Producte

El Pía d'Estalvi-'Jubilaeió de l'Entitat de Finangament Étic és un
producte de previsió que, mitjangant aportacións periódiques o
extraordináries, assegura al seu titular una retribució garantida
calculada en base a un tipus d'interés tecnic utilitzat per tota la durada
del contráete. . .

S'instrumenta mitjángant una pólissa d'assegurances i que es dirigeix a
persones, empreses i entitats que treballen en el sector de l'economia
social.

El Pía d'Éstalvi-Jubilacíó pot contractar-se tant col.lectivament (plans
d'empresá, sectorial o' professionals) com de manera individual (a
través dé l'adhesió de particulars sertse cap relació diferencial entre
ells) mitjángant la xarxa d'entitats del sistema mutual de previsió que
hagin signat conveni amb l'Entitat de Finangament Etíc a tal efecte.

El Pía d'Estalvi-Jubilacíó incorporara , complementariarñent una
asseguranga de vida que ofere'ixi la cobertura de diversas
contirigéncies (vida i invalidesa) i que permet al'benefician rebre'el
capital assegurat amb anterioritat al termini establert en el contráete
en cas cJ'invalidesa, o ais seus beneficiaris en el cas de rhort del titular.

3.5.7.2. Criterís Étics i de Solidarítat
. (

L'Entitat de Finangament Étic concep aquest próducte com una eina
estratégica per a renfortirhent del sector de 1'economia social i leS
firiances etiques a través de tres eixos. claus:

• Potenciació de la xarxa d'entitats que la formen (en aquest cas el
sector mutualista, que gestionaría i distribuiría aquest producte).

• La mpbjlització i lá captado de nous recursos financers cap el
sector de l'economia social amb productes especialment
dissényats per i des d'aquest sector. .

• La inversió de les aportacións deis titulars en actius rendibles i
conforme a parámetres étics i solidaris.

3.5.7.3. Tipus d'Interés

Es garanteix al client un tipus d'interés técníc per anticipat fins el final
del contráete, la qual cosa és una bona opció ehfront altres figures
similars, com les deis fons de pensions, la rendibifitát. deis quals
mostra una elevada incertesa al dependre de les oscil.lacions deis
mercats financers.

Amb Tactual Reglamént d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances
Privadés, aprovat per Reial Decrét 2486/1998, de 20 de novembre, és
el Ministeri d'Economia, a través de la Direcció General
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d'Assegurances, el que fixa el tipus d'interés técnic per a les
compahyies d'assegurances.

De cónformitat amb el que estableix l'article 33.1.a) del dít Reglameht,
el tipus d'interés técnic es determina establint com a tal, en les
assegurances expréssades en moneda nacional, el 60 per 100 de la
mitjana aritmética ponderada deis tres últims anys deis típus d'interés
mitjá de Túltim trimestre de cada exercjci deis empréstits
materialitzáts en Bons i Obligacions de I1 Ésta t a cinc o mes anys.

La ponderació a efectuar será del 50 per 100 per a les dades de l'últím
any, del 30 per 100 per al de l'anterior-i del 20 per 100 per al primer
de la serie. El dít tipus d'interés será d'aplicació al llarg de l'exercici
següent a l'últim que s'hagí tingut en compte per al referit cálcul.
Actualrnent, el tipus d'interés técnic fixat per la Direcció General
d'Assegurances és del 3,11%. . .

Per altra banca, addicionalment al tipus d'interés garantit, el Pía
d'Estalvi-Jubilació de l'Entitat dé Financament Étic, garanteix la
participado anual calculada sobre la totalitát deis beneficis obtinguts
com á resultat efe les inversions de les apórtacions, amb la qual cosa el
titular del Pía obtindrá una rendibilitat addicíonal que incrementará el
valor del seu estalvi i ajustara la seva rendibilitat a la deis mercats
financers. .

3.5.7.4. Formes de Pagameht de les Prestacions del Pía de
Jubilado

Les prestacions es pagaran d'acord amb la modalitat triada peí
benefician, en base a tres póssibles opcions:
• Capital: es percep com un úníc pagament en el moment en que es

produeix la contingencia.
• Renda Temporal o Vitalicia: la renda temporal vé fixada peí propi

benefician, mentre que la renda vitalicia, coberta peí Pía d'Estalvi-
Jubilació a través de l'entitat asseguradora, estará determinada, a
la vista deis drets consolidats.

• Capital^Renda: opció mixta entre les dues anteriors.

3.5.7.5. Les Apórtacions al Pía d'Estalvi-Jubilado

A partir de l'aportació mínima que s'estableixi (per exemple, 30 EUR al
mes), el titular del Pía d'Esta!vi~Jubílació> decideix com i quan
realitzar-les, poguent augmentar-ne o disminuír-he l'import sempre
que vulgui o. realitzar apórtacions creixents per asségurar que él pía
no perdí poder adquisitiu. A mes a mes, es poden realitzar apórtacions
extraordinaries per augmentar el capital estalviat.
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El • Pía d'Estalvi-Jubilació ofereix liquiditat ¡mmediata, en tant que
permet els titularé la recuperado de les aportacions realitzades en
qualsevoí moment sense cap tipus de penalítzació; és a dir, es pot
realitzar un rescat total des G*el primer any del contráete i de
quantitats párcials deis fons invertits a partir del segon any dé
vigencia.

i- ' •

3.5.7.6. Tractarhent Fiscal

El régím fiscal, deis plans de jubilado han canviat produndament com
a conseqüénc/a de l'entráda en vigor del nou IRPF l'any 1999 i de la
normativa de desenvolupament posterior.

La nova normativa va eliminar la deduccio.que tenien les aportacions a
aquests productes durant els anys anteriors.

A partir-de 1999, els beneficis fiscals es centren en el régirn que de les
prestacions, que difereix en funció de si Tassegurat viu al finalitzar el
contráete o mor durant la vigencia del mateix.

En el cas de supervivencia de l'assegurat, les prestacions derivades
d'un-pla de jubilació tributen a I'IRPF. En cas de mort, ho fan en
rimpost de Successions i Donacions.

A efectes de I'IRPF tributen en concepte de rendiments del capital
rhobilíari, independentment de si es percében com a renda (pgaments
successius) o com a capital (pagament únic).
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Rendes Vítalicies

MODALITAT

ímmediates

Diferides

CRTTERI D'IMPUTACIÓ

S'intégrara com a rendiment
generat només un percentatge deis
pagaments que rebi e| benefiGiari al
llarg de l'any.

Aquest percentatge estara en
fundó de i'edat del perceptor en el
momeht de constituir la renda i
rpmandrá constant durant la
vigencia ¿'aquesta:

S'haurá d'integrar en I'IRPF el
resultat d'aplicar ais pagaments
rebuts durant l'any, els següents
percentatges, segons I'edat del
benefician en el * moment de
constituirla renda:
EÍ resultat d'aplicar aquests
percentatges, s'incrementará en la
rendibilitat obtinguda fins la
constitució de la renda.
Aquesta rendibilitat es determina
com a - diferencia . entre el valor
financer áctuarial de la renda que
es cpnstitueix i l'import de les
primes satisfetes i es repartirá
linealmént durant els prímers 10
anys de cobrament d ela renda.

RENDIMENT NET

45% si el perceptor < 40
anys

40% si el perceptor 40-49
anys

35% si el perceptor 50-59
anys

25% si el perceptor 60-69
anys

20% si el perceptor > 69
anys
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Rendes Temporals

MODALITAT

Immediates

Diferides

CRTTERI D'IMPUf ACIÓ

S'haurá d'intégrar a I'IRPF com a
rendiment de capital generat,. el
resultant d'aplicar els i següents
percentatges á la suma de
pagaments rebuts durant l'any:

S'haurá d'intégrar 'a- I'IRPF el
resultat d'aplicar ais pagaments
rebuts dúrant l'any. els següents
percentajes, segohs la durada de
la renda.
El resultat d'aplicar aquests
percentatgés, s'incrementará en la
rendibilitat obtinguda fins la
constltució de la renda.
Aquesta rendibilitat es dfetermina
com a diferencia entre el valor
finahcer actuarial d ela renda que
es constitueix' ¡ l'import de les
primes satisfetes i es repartirá
linealment durant els anys de
durada de la mateixa, fins un
máxim de 10 anys.

RENDIMENT NET

Anualítat x 15%, si la renda
té una durada s 5 anys

Anualitat x 25%, si la renda
té una durada > 5 anys i
< 10 anys

Anualitat x 35%, si la renda
té uña-durada > 10 anys i
< 15 ariys

Anualitat x 42%, sí la renda
té una durada > 15 anys
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PLA D'ESTALVI- J UBI LACIO

Companyia
As segura dora

entitat dipositaria
inverteix els diposits
amb criteris étics

Estudi actuaría]
Instrumenta contráete'
asseguran^a

X a n a d'Entitats
del Sistema Mutual

Distnbucio del Producte
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3.6. Qüadre Resum Productés de Passiu

D1POSITS
A LA VISTA .

PRODUCTESDEPASSIU

DIPOSITS
D'ESTALVI
ATERMINI

COMPTE HABITATGE FONSD'INVERSIÓ

1
A Mig Termini
(3*12 mesos)

I 1

• 1

A Llarg Termini
(24 mesos)!

FONSDEPENSIONS
o

PLANS DE JUBILACIÓ

101



4. SERVÉIS BANCARIS I EL SEU PREU

4 . 1 . ELS SERVÉIS BANCARIS

Entenem' per . servéis bancari.s, tot aquell conjunt d'operacions
realitzades per les entitáts financeres en fes quals aqüestes no actúen
ni com creditóres ni com a deutores, sino tan sois com a
intermediáries, facilitant alclient un ampli ventall de productes que
süposen una activitat i uns costos creixents.

Entre els dits servéis, podem citar:

Transferéncies. • .
Dipósits en efectiu i amb altres instruments firiancers. .
Utiíització de talonaris i xecs.
Ordenació i domiciliado de pagaments:
Carrees bancaris.
Administració i gestió de patrimonis i cárteres de valors.
Administrado de Fons de Pensions.
Administració de Fons d'Inversions. • .
Servéis de gestió de clients (factoring, descompte, confirming...)
Servéis de canvi de divises.
Informado económico-financéra.

La difusió. generalizada d'aquest tipus de servéis, ha estat el fruit de
la pressió provocada per la fórta competencia en el sector. ¡ Vha vist
impulsada grácies al désenvolupament i la creixent implantado de les
tecnologies de la informació.

Tanmateíx, la propia dinámica de competítivitat que caracteritza
aquesta oferta de servéis, ha obligat a les éntitats financeres a
assumir-ne en bona' part la prestacíó com a part d'una estrategia'
publicitaria i de mércat, la qual cosa s'ha traduít en un desajustament
entre el cost real deis servéis prestats per les entítats financeres i el
preu finalment repercutit ais clients, amb l'efécte immediat que aixó
provoca en la reducció deis marges deis bañes.

Tanmateix, les entitáts financeres están repercutint progressivament
els costos deis servéis bancaris ais seus. clients, tendencia que
s'emmarca dins la política de reducció de.costos que están portant a
terrrie les entitáts financeres i que passa ihevitablement per l'extensió i
la generalització dé l'ús de la banca electrónica i banca per Internet i
per.la reducció de la xarxa d'oficines. ;
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4.2. ELS SERVÉIS BANCARIS I LA BANCA ETICA

Totes les raons exposadés, unides al fet de que el volum de negoci i
,els beneficis deis bañes étics siguin encara molí: modestos en refació
ais de les entitats financeres convencionals, expliquen en bona part' la
rao per la.qual els bañes 'étics hagin mantingut una oferta- de servéis
bancaris de passiu molt moderada o almenys restringida a certs
segments de clients.

Tanmateix, entitats com el Triodos Banko la Banca, Popóla re Ética, han
córhengat a exténdre la seva oferta de servéis bancaris al sector de
clients no corporatius o institücionals, fet que possibilita tant
l'ampliació i la diversificado de l'oferta de productes i servéis del banc
com el réforgament del seu perfil de competitivitat.

Així per exemple, el triodos, que en principí oferia comptes corrents i
els servéis bancaris vinculáis només a empreses i entitats, está
actualment oferint-lps també ais partículars, . tendencia vers la
generalització de la seva oferta de productes i servéis que trobern
també en altres entitats, com és per exemple, el cas de la Banca
Popoiare Ética, amb el seu compté correht "Incontro".

I
L'Entitat de Finangament Etic, seguint l'experiéncia d'altres bañes étics
ja consolidats i amb la vocació d'arribar a ser un banc de servéis
integráis, ha de fixar-se com objectiu a llarg termini la generalització
de la prestado de servéis bancaris ais tres grans segments de clients
ais que es dirigeix: párticulars, empreses i entitats.

Per altra banda, l'áctivitat deis bañes étics des.del punt de vista de les
operacions d'Actiu, és mes cara respecte de la deis bañes
.convencionals, perqué á mes a mes de l'operativa financera habitual,
els bañes étics ofereixen assessorament técnic integral ais prestataris
durant tota la vida del préstec i un seguiment del projecte durant els
seus primers anys de funcionament. .

Aqüestes activítats d'assessorament teñen un valor afegit molt elevat i
no és viable económicament oferir-les a cost zero o a un preu simbólic,
ni tampoc seria étíc ni equitatiu fer-ho des del punt de vista dé la
igualtát de tráete entre les parts.

En a'quést punt cal plantejar inevitablenient la qüestió de si la Banca
Ética hauria o no de repercutir el cost del servéis bancaris integráis
tant d'actiu cóm de passiu que l'entitat presti ais seus clients.

L'Ordre Ministerial 31/1989, de 12 de desembre, estableix en el seu
article' 5é que les entitats financeres podran fixar lliurement les
comissíons i despeses per les operacions o els servéis prestats.
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El banc disposa dones per Llei d'un marge de discrecionalitat per
traslladar ais séus1 clients els costos vinculats a la prestació deis
servéis ¿'intermediado i gestió, no vinculats per tant diréctament al
risc. .

Aquesta capacitát de decissió que la legislació atorga a les entitats
financeres respecte a la fixació de comissions, haurá de permetre a la
Banca Ética definir una política tarifaria ética que faci compatibles una
adeqüada i equitativa remunerado al banc pels servéis prestats ámb
una repercussió no abusiva deis costos ais clíents.

En aquest punt, cqnsiderem que una política de "prestació gratuita" de
servéis ais clients, no resulta assumibíe des del punt de vista deis
costos de l'entitat, ates que si els servéis s'oferissin.. gratuítament,
l'éntitat hauria d'assumir íntegrament el seu cost'amb.el perjudjei
directe que aixó tindria en el compte de resultats del baric i en la
propia viabilitat del negoci a llarg termini.

Cal establir dones una política que asseguri una relació equitativa a
tots nivells entre el banc i els clients per preservar el carácter étic i
social de la missió del banc i per assegurar alhora el complirhent de
l'exigéncia de ser rendibles per tal de ser viables com a negoci.

Per tal de trobar una solució intermitja que permeti maximitzar. la
satisfaccíó d'ambdós objectius, podría implementar-se una política que
estableixi la no aplicado de comissions ais clients per les óperacions
bancáries mes habituáis (cobramént de táldns, ordres de pagament,
canvi de talonari, transferencies entre comptes...)-

Peí que fa a les despeses pels servéis bancaris no habituáis i a la
imputació deis costos associats a la prestació de servéis
d'assessorament i suport técnic ais prestataris, s'haurá de fer una
análisí de costos molt acurada que permeti incorporar al preu deis
productes financers ofertats peí banc els costos de producció deis dits
servéis. ' " ' •• . •

La repercussió deis costos deis servéis al preu del producte, haurá de
prendre la forma o bé de comissions (quan aixó es consideri oportú per
a cada cas i tipus de producte considerat) o preferentment amb carree
al marge que s'aplíqúi sobre él tipus d'interés en les. óperacions
d'actiu. . '
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4.3. CANALS DE DISTRIBUCIO

Aquest procés s'ha dímplantar de manera gradual, acompassant-Io al
propi creixement i consolidado del negocí bancari, a la resposta social
i a la capacitat del banc en termes de recursos i infrastructures per fer
front a aquest repte. .

Per portar a terme aquest procés, ates l'elevat cost que suposa la
creació i el rrianteníment d'una xarxa territorial de sucursals própies en
comparado a les entítats financeres convencionals, la Banca Ética
haurá de dissenyar una estrategia alternativa de distríbució deis seus
próductes i servéis, que passi per l'aposta decidida per la utilització de

jes noves tecnqlogies de la informacio (banca telefónica i per internet)
i per una política d'acords amb la banca convencional peí que fa a la
utilització deis seus servéis de banca electrónica.

Al canalitzar el gruix del negoci bancari de la Banca Ética a través deis
cañáis tecnológics, podría reduír-se en bona mesura el hándicap que
suposa no disposar d'una extensa xarxa.de sucursals i facilitaría que
les oficines centráis de I'Entitat de Financament Étic, ,es concentressin
en gestió comercial (informacio i venda de próductes de passiu),
('operativa derivada deis instruments d'actiu (estudi, concessió,
süpérvisió i seguiment, assessorament del prestatari...) i éls servéis
d'atenció i garantía al client. .

4.3.1. Banca per Internet

El sector barbean convencional está impulsant una estrategia
d'implantació a Ilarg termini de la banca a internet i popularitzant la
utilització deis instruments de la banca electrónica (caixe.rs,
targetes...) que van reconduínt progressivament l'operatíva bancaria
diaria de la seva clientela des deis canalsv tradicionals vers nous
mitjans de la má de les noves tecnologies de la informacio.

No hi ha cap dubte que amb la seva incursió a Internet, els bañes han
descobert que la sucursal mes barata i rendible es troba en les
pantalles deis clients, que ñomés requereíxen d'un ordinador amb
cónnexió a Internet per accedir a la página web del Banc per realitzar
les operacions.

Des del punt de vista de l'usuari, els avantatges son la gratuítat de
certs servéis i la ubiqüitat d'Internet, que pérmet Cacees des de
qualsevol llóc del món i a través de diferents mitjans, indos el teléfon
móbil. Tanmateix, les seves limitacions rauen en la impossibilitat
d'efectuar dipósits i disposar d'efectiu.
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La banca convencional al nostre país s'está adaptanf lentament a la
modalitat ó'internet banking atésa la seva propia tradició de negoci, la
inercia de la seva propia, dinámica d'operacions i 1'enca.ra insufjcient
generalització en Tus de les noves tecnologies.

L'Entitat de Finangament Étic, én ser una banca nova en un nou sector
del negoci bancari, podría díspdsar d'un considerable avantatge
comparatiu respecté la banca tradicional pél que fa a la generalització
en l'ús de les noves tecnologies cóm eina de negoci i apostar per la
xarxa com eina clau per al funcionament de l'operativa bancariá i per a
les comunicacions entre l'entitat i els clients, sense caure en ferrada
dé convertír-se exclusivament en un "banc on-iine químicament pur".

Per tal de consolidar l'ús d'aquest canal de distribució, la Banca Ética
haurá de garantir l'accés gratuit ais servéis de banca per internet
(géstíó de cornptes, targetes i préstecs i crédíts, transferéncies,
contractació de nous productes, transferencia de fitxers, operativa
d'empreses...) a través de la propia web del Banc.

4.3.2. Banca Telefónica
y

Aquest canal de distribució de productes i servéis és molt comunment
utilitzat per la banca ética del nostre entorn, i ha demostrat ser una
eina molt efectiva, com és él cas de l'anomenat "Armchair Banking", el
servei de banca telefonica.de l'anglés Cqoperative Bank, que amb una
mitjana de prop ded 17.000 trucades diáries, permet ais seus clients
teñir accés durant 365 dies l'any i de manera gratuita, a la informació
habitual generada pels seus comptes i realitzar una amplíssima gama
d'operacions bancáríes. ' .

La Banca Ética, ha de desenvolupar aquest tipus d'eina com una part
esencial de la seva estrategia, pero fer-ho des de- l'aposta preferent
per la banca per internet, eix clau de la seva estrategia tecnológica a
llar.g terrriini.

Es per aixó que concebim la banca telefónica com una eina
complementaria i de transido a curt i mig termini vers la banca per
internet, per la qual cosa s'haurá d'incentivár des del propi banc la
transició del client cap aquest segon tipus tecnología.

El.mecanisme indirecte per primar la "preferencia per internet"', podría
concretar-se amb Tassignació d'un preu básic al servei de banca
telefónica, per exemple accedint ais servéis de banca telefónica a
través d'un préfix 902, en el qual client paga el cost d'accés, en
comptes d'un 900, pn el cost de la trucada seria assumit íntegrament
peí banc.
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4.3.3. Banca Electrónica

Considerant l'enorme cost que suposa l'establiment d'uná xarxa propia
de caixers autómátics, seria convenient astablir convenís i acords entre
la Banca Ética i entitats financeres convencionals (preferentment
caixes d'estalvi tant per la seva gran implantado a Catalunya com peí
séu perfil mes social), que facilitin ais clients' de la Banca Ética la
possíbilitat d'utilització de la seva infrastructura de banca electrónica
per-a la gestió de les seves operacions mes habituáis.

4.3.4. Targeta ele Crédit i Targeta de Débit

Els criteris étics del banc teñen, en el foment del consum responsable,
un deis seus elements claus. .

La formulado d'aquest principi étíc básic pressuposa que cadáscú ha
de consumir en funció alió que té estalviat i no pas en fundó d'alló que
no té pero que pot obtenir mitjangant l'endeutament

És per aixó, que la targeta de delpit presenta a priori un perfil financer
que encaixa amb el principi anteriorrnerit enunciat ates que permet al
seu teñidor utilitzar-la per realitzar un gran nombre d'operacions
bancáries (com per exemple la consulta de saldos, l'obtenció
d'extractes de comptes o ordenar traspassos de fons entre comptes),
treure diners en caixers autómátics i fer compres.

La targeta de débit pero, a diferencia de la targeta de crédit, no
permet ultrapassar el saldo disponible en el compte del titular, ni
obtenir crédit addicional ni aplagaments en els terminis dé pagament.

Tanmateíx, tot i ser aconsellable proposar que l'Entitat de Finangament
Étic ofereixi targetés de débit ais seus clients átésa la seva utilitat
práctica ¡ adeqüació ética, no es pas pot obviar el fet que actualment
\a targeta de crédit és un instrument fínancér d'ús molt geheralitzat.

Tant és així que diversos bañes étics del nostre entorn immediat,
plenament conscients d'aquesta realitat, están oferint aquest tipus de
producte. ais seus clients,. al considerar que de no fer-ho, estarien
creant un desavantatge comparatíu per la seva oferta de productes en
reíació a la d'altres bañes convencionals i refbrgant indirectament la
imátge que es té deis bañes étics com d'un "segon banc".

Es per exemple el cas de la Banca Popoíare Ética, amb la seva Xarta di
Crédito', que s'ofereix tant ais clients particulars (amb el compte
corrent 'Incontro') com ais clients corporatius (amb el compte corrent
'Agite*), o del Cooperative Bank, que emet les Affinity Visa Cards,
targetés de crédit creades conjuntament amb una entitat no lucrativa i
que destinen un percentatge determinaí de la despesa que el client
faci utilitzant la targeta a la institüció en qüestió.
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Exemples com aquests, que marquen possiblement una tendencia, que
s'anirá consolidant en els propers anys paral.lélament al creixement al
volum de negoci. de la banca ética, son fets que cal prendre en
considerado a Chora de. definir el posicionament de l'Entítat de
Finangament Étic en refació a la targetes de crédit i de débit, que
pensem que hauria dé respondre ais següents principis basícs:

• Oferir targetes de crédit i/o de débit ais clients d'actiu i de passiu
del banc que les demanin.

• No portar a terme tactiques comerciáis agressives de captació de
nous segments de cíie,nts utilitzant com esquer .1'oferta de targeta
de crédit.

• Signar convenís o acords amb entitats i associacions, sense ánim de
lucre per emetre targetes de crédit amb la modalitat Affinity, la
quál cosa permetria introduír criteris redistributius i de solidaritat a
través de la destinado d'un percentatge determinat de la despesa
que el client faci utílitzant la targeta á l'entitat beneficiaría.
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5. HIPÓTESI SOBRE LA LOCALITZACIO I LA
COMUNICACIÓ

5.1 . HIPÓTESIS SOBRE LA LOCALITZACIO

La Banca Ética haúria de situar la seva seu central a Barcelona, en tant
capital i centre neurálgic de l'activitat económica i financera del país.

A mesura que el negoci es yagi consolidant, es podrá plantejar la
possibilitat d'obrir bficines en altres punts estratégícs del país per
acostar el banc a les erees amb un major potencial de clients, tenint
en compte pero que, l'experiéncia de bañes étíes plenament
consolidats assenyala l'escás volum de territorialització de la xarxa
bancária ética en relacióal sector financer convencional.

Es per aixp que, tot ¡ reconéixer la conveniencia d'ampliar la xarxa
d'oficines á mig i llarg termini com a factor clau per a generar la
confíanga que tota entitat financera necessita, l'Entitat de Finangament
Etic ha d'apostar fortament des deis seus inicis peí desenvolupament
de cañáis alternatius de distribució (banca telefónica, internet, banca
electrónica). *

D'aquestá manera dones, en, la fase inicial, TEntitat de Finangament
Étic hauria d'establir-se en una sola oficina central amb seu a
Barcelona, on s'hi ubiquin els diferents servéis que integrin ('estructura
organitzativa, comercial i de funcionament deí banc.

La ubicació és un element clau per a la implantació del negoci i el seu
desenvolupament.

Él local en el que s'instal.li la seu central de l'Entitat de Financament
Étic haurá de complir uns requisits básics:

• La proximitat ais clients potenciáis, tenint en compte criteris de
lóealització que permetin trobar un' equilibri entré les diferents
necéssitats, preferéncies i perfils sociq-económics deis clients
d'actiu i de passiu del Banc.

• Estar ben comunicada i ser facilment accessible amb transport
públic. . .

• Assegurar el compliment de tots els requisits d'accessibilitat per a
persones amb discapacitats.

En aquest sentit es consideren dues opcions de lóealització básiques
condicionádes a l'oferta disponible en el mercat ¡mmobiliari, a les
necéssitats i preferéncies de lóealització que resultin del Pía d'Empresa
i ais recursos económics assignats al projecte per aquesta finalitat.
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En base a áquests criteris, es proposa estudiar tres possibles zones deN

localització: . . .

• A l'eix de desenvolupament económic i urbanístic 22(aben
Aquest projecté, que s'está desenvolupant a les antigües árees
industriáis del Poblé Nou, está dissenyat a un horitzó a llarg
termini, i anirá configurant aquesta área com el nou districte
d'activitats productivés relacionades amb la Societat del
Coneixemént. En aquesta zona.s'hi ubiquen, entre d'altres, les
oficines de Barcelona Activa i el seu Víver d'Empreses, la qual'
cosa la converteix en una área óptima de localització des del punt
de vista deis potenciáis clients d'actiu del Banc.

• A l'eix comercial Barcelona Centre-Eixample
. Prenent com a centre la Plaga Catalunya, consideraren^ tot l'eix

urbá qué compren els dístrictes de Ciutat Vella i les principáis
arteries comerciáis de L'Eixample (delimitades per l'áréa
compresa entre Gran Via-Avinguda Diagonal-Passeig de Sant
Joan-Carrér Urgell), que constitueixen un ampli centre urbá amb
un gran móvirhent social i comercial i amb unes comunicacions i
facilitáis d'accés óptimes, tant pels clients residents a Barcelona
com els d'altres zones del país.

• Ais eixos comerciáis deis Pistrictes de Gracia i de Sants-
Montiuíc
Els barris de Gracia i de Sants es distingeixen tradicionalment per
teñir una identitat propia molt marcada i gaudir d'un dens teíxit
sociaf. Aqüestes circumstáncies, fan també d'aquestes árees
possibles ubicácions a considerar, ates que el. perfil socio-
economic i cultural deis seus habitants, encaixaria en bona
mesura amb el deis clients potenciáis del banc.
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5.2. HIPÓTESIS SOBRE LA COMUNICACIÓ

5 .2 .1 . Publicitat

5.2.1.1. Comunicado i Difusió

No n'hi ha prou amb dispósar d'un bon producte per tal de vendre'l
amb éxit. •

Cal donar-lo a conéixer. ais potenciáis clients> la qualcosa exigeix una.
eficag estrategia global de comunicació que defineixi clarament el
públic al qual hom es vol dirigir i que ásseguri que les activitats de
publicitat arribin amb precissió ais clients objectiu í ho facin de la
manera mes eficient possible,en termes de costos.

Gal evitar perp. malmetre recursos amb una estrategia publicitaria
costosa i mal enfocada o poc definida de la mateixa manera que
tampoc s'ha de caure en l'errada d'estalbir un pressupost massa baix,
ates que per tal que un client siguí afectat per la comunicació es
requereix un cert nombre mínim d'impactes publicitaris.

Qüalsevol estrategia de comunicació ha de plantejar^se préviament
quina és la imatge corporativa que es vol difondre i decidir que és alió
que és fonamental donar a conéixer.

En aquest punt i ates el carácter innovador i no convencional de la
Banca Ética, l'estratégía publicitaria passaria per tres vectors claus:

• Fer conéixer 1'existéncia del banc
• . Explicar quina és la seva filosofía de negóci . .
•- Difondre la seva oferta de product'es i donaran credibilitat

Es fonamental destacar que, la propia naturalesa del negoci de la
Banca Ética, els valors que.sostentá i els sectors, els prpjectes i les
persones per les que treballa, obliguen a plantejar una estrategia de
marketing i publicitaria no convencional.

Aixó vol dir, que les campanyes publicitáries que es puguín dissenyar,
hauran de subordinar les técniques publicitáries i de promoció
"convencionals", ais yálors étics i socials del banc, tenint cura de no
fomentar el consumisme, no utilitzar practiques agressives, ni
desdibuixar els veritables elements claus (seriositat, confianca, ética i
responsabilitat social) en un allau de regáis de promoció, sorteigs,
premis directes...
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5 2.1.2. Mitjans de Difusió

D'acord amb els segments de mercat al que es dirigeíxin els productes
del banc, es-pot articular una estrategia publicitaria que es canalitzi a
través de les següents possibles vies de difusió:

5.2.1.2.1. Premsa Escrita

Anuncis i articles en diaris i revistes especialitzades, tenint cura
d'evitar la tendencia a encásellarJse exclusivament en la presencia
publicitaria en la "premsa del sectot" en detriment de mitjans d'abast
mes general. .

5.2.1.2.2. Material Publicitari í Informatiu

Els tríptics i.fulls informatius editats en suport paper, no haurien de
difondre's per mitja de mailings massius.i generalitzats, molt costosos
i d'efectes práctics mes que discutibles.

Per contra s'haurien de direccionar en funció deis segments de mercat
específics ais que ̂ es dirigeix el Banc i utilitzant cánals intermedis de
distribució (entitats, associacions empresarials sectorials, servéis de
promoció económica locáis i autonómics...) per assegurar-se una
difusió mes personalizada i ménys costosa.

Peí que fa la publicitat. per Internet via enviaments ais usuaris dé
correus electrónics publicitaris no desitjats ("sparn"), caldrá ténir en
compte que aqüestes practiques comerciáis han estat expressamerit
prohibides en virtut de l'article 21,de la nova LLei 34/2002,. d ' l l de
julio),'de Servéis de la Societat de la Informació i Comerg Electronic.

Cal que la Banca Ética garanteixi l'edició i la publicado de tota la
informació i documentado corporativa, informativa i sobre productes
en mitjans i formats que permetin la plena accessibilitat ais possibles
clieríts amb discapacitats sensorials (Braille, audiocassettes, en format
de lletra ampliada, en suport informátic.) així com la plena
normalització lingüística (cátala i castellá)..

En relació aquest aspecte i ates l'ámbit nacional d'actuació de ía futura
Banca Ética , es proposa utilitzar per defeete el cátala com a vehicle de
comunicació habitual del banc amb els seus clients en particular i amb
el públic en general.

Caldrá teñir cura a rhés'a mes de que la publicitat de l'Éntitat de
Finangament Étic, en quaísevol deis seus suports, garanteixi
estrictament els principis d'igualtat i no discriminació de les persones
per sexe, raga, origen o per quaísevol altra causa i que es tingui una
especial atenció en la utilització del llenguatge neutre en els escrits,
formularis i altra documentado informativa del banc.
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5.2.1.2.3. Internet

La página web corporativa ha de ser una eina clau per a! coneixement
del negoci. A mes a mes, internet és un mitjá. molt eficient en termes
de costos per fer arribar al públic en general una gran quantitat
d'információ (sobre ('empresa, la séva filosofía, els seus productes...)
que seria molt cara de produír i distribuir en suport paper.

5.2.1.2.4. Radio i Televisió

Son els mitjans de comunicado mes efectius per donar a conéixer un
negoci o un producte de manera rápida a molta gent tót i que els
costos publicitaris son molt elevats.

Cal dones aprofitár aquests potents mitjans de comunicació per
impulsar la presencia dé "l'Entitat de Finangament Étic com a noticia"
en programes i espais de debat.

En relació a la la televisió, entenem que no s'hauria pas de descartar a
priori l'opció d'utilitzar aquest mitjá de difusió tot i les seves elevades
tarifes publicitáries que suposa la contractació d'anuncis en cañáis
d'ámbit estatal o a nivell de tot Catalunya.

Ans el contrari, podrien avaluar-se'n l'oportunitat, en termes de cost-
benefici, de la presencia d'espais pulicitaris del Banc en cañáis de la
xarxa de televisions locáis í comarcáis, sector que está registrant un
fort creixement de ¡'audiencia.

5.2.1.2.5. Altres Estratéoies de Comunicació

• Assistencia i organitzacio de fires i. congressos.
• Edició dé (libres o estudis sobre la Banca Ética.
• Organitzacio d'exposicions, conferencies i tallers temátics.
• Implicació en la difusió del negoci deis anomenats líders d'opinió.
• Presencia activa del Banc en campanyes sociáls i solidáries que

portin a terme les ONGs o en actes d'especial' relleváncia
mediática (per exemple telemaratons), posant a disposició deis
organitzadors la infrastructura bancária nécessária per canalitzar
les aportacions delsciutadans i fer arribar les ajudes económiques
ais beneficiaris de les mateixes. v
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5.2.3. Promoció

Cal considerar si és convenient en el marc de la política i la filosofía de
l'Entitat de Finangament Étic, entrar en l'estratégia de marketing
convencional de fidelitzacio del client mitjancant promocions o donant-
li avantatges peí fet de ser usuari d'un producte o servei.

En tot cas, qualsevol actuado que es porti a terme en aquest ámbit,
hauria d'afavorír la difusió deis valors del Banc i primar una política
ética i decomprómís de transparencia efectiva amb els clíents.

En base aquests dos parametres es proposa estudiar la viabilitat de les
següents propostes:

5.2.3.1. Compromís de Garantía amb eís Clients

Seguint l'exemple adoptat l'any 1994 peí Cooperat/ve Bank, l'Entitat de
Finangament Étic adoptaría amb els seus clients, un codi basic de
compromissos:

• Gestionar qualsevol demanda per obrir un compte corrent o
d'estalvi en un máxim de 48 horés, i pbrír-lo sense errors.

• No cometre errors en els saldos deis clients.
• Executar sense errors les ordres de pagament i cobrament.
• Fer efectiva qualsevol demanda de préstec o crédit, un cop

acceptada, en una hora. .

Si el banc incompleix algunes d'aquestes promeses, es compromet a
solucionar Terrada, demanar disculpes per escrit al client i a ingressar
en^ el compte del client afectat per les errades corrieses una
compensado en metal.lie.

5.2.3.2. Punts d'Estalvi

Una opció ética alternativa ais "punts estrella", que primen amb regáis
i promocions él consum amb carree a l'ús de la tárgeta de crédit,
serien els "Punts d'Estalvi".

Tot client que tingui obert un. dipósit d'estalvi a l'Entitat de
Finangament Étic, generará uns punts d'estalvi, que augmentaran com
mes aportacions s'hi facín o com mes a llarg termini siguí el compte
d'estalvi. . .

Els ttPunts Estalvi" premiaran al dipositant, un cop superat un periode
previ d'estalvi d'almenys 6 mesos, amb l'accés a un'catáleg de
productes i servéis de consum responsable (próductes de comerg jüst,
cosmética natural no testada en animáis, béns culturáis i educatius,
productes de disseny recíclats...) que tinguin un valor afegit tant pels
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qui els produeixen; com peí propi producte o servei en sí, pels valors,
que transmeten i per al consumidor.

El Catáleg deis Punts d'Estalvi haurá de ser el fruit d'acords previs
assolits entre la Banca Ética ¡ els subministradors deis mateixos.

5.2.3.3. Aftres Promocions

Oferir ais clíents amb la seva targeta de débit, la possibilitat d'obtenir
descomptes en la compra de qualsevól producte o servei efectuada a
comergos o entitats etiques i socialment responsables amb les quals
l'Entitat de Finangament Étic hagi establert acords de col.laborado
(comerc just, merchandisíng d'ONGs, material didáctic, béns i, servéis
culturáis,, educació i formado, artesanía, alimentado ecológica,
cosmética natural no testada...).

5.2.4. Vendes i Relacions Publiques

5.2.4.1, Principis Generáis

L'Entitat de Finangament Étic haurá de buscar professionals altamen.t
qualificats en el món de la banca convencional per integrar-los en el
seu equip.

El sector de la banca exigeix un alt nivell de coriéixement del negoci
que sápiguen respondre de manera eficient ais reptes que suposa
treballar en un sector altíssimamerit competitiu.

La competencia professíonal, pero haurá d'anar unida indestriablement
a la motivado per treballar en un negoci on els valors que l'inspiren els
obligaran a treballar "d'una altra manera'' a la que el sector bancari
convencional té per costum fer-ho.

Així dones será imprescindible buscar professionals sólidament
preparats i amb prou motivacio peí projecte com per "donar el salt"
cap un "banc diferént".

Seria ingenu pensar,que será possible trobar persones que compleixin
amb aquésts dos requisits sense que hi hagi una política activa, i
suggestiva de captació que passi per oferir unes condicions laboráis,
tant retributives com sociaís, prou atractives com per incentivar el
canvi.1 •

I no es tractaria tant d'oferir unes rétribucions significativament mes
altes que les oferides en el sector convencional (política que no
resultaría sostenible ni assumible des del punt de vista deis costos
d'estructura per part la Banca Ética), sino de no apel.lar només al
díscur.s deis valors com a mitjá de. captado de professionals oferint
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salaris mes baixos, ates que aquesta estrategia no tindria els resultáis
espera ts.

Així dones, caldrá buscar professionals en el camp de la banca
convencional i oferir-los una retribució equiparable a la que perceben
en la tanca privada, irícorporant altres components socials al paquet
d'oferta que sigúin un esperó que sostingui la il.lusió per participar en
eí projecte, tais com l'oferta de contractació estable, jornades de 35
ñores i altres mesures actives per afavorir l'equilibri entre trebáll i
temps peí lleure, plans de pensions i assisténcials d'empresa, ajuts per
guarderies d'infants, ajuts per la forreado, participado en els beneficís
de l'empresa ...)•

El Banc haurá d'adoptar per altra banda polítiques laboráis actives per
al foment de la igualtat d'oportunitats i la no discriminado de les
persones per raóns de.sexe, raga, origen, orientado-sexual, eda.t,
discapacitat o d'altres.

Paral.lelarrient, les persones que hagin decidit incorporar-se al projecte
hauran de rebre formació específica en banca i finances etiques i en
tota ía temática correlacionada diréctament o indiréctameht amó el
negoci del banc (cooperado, ecología, comerg just, solidaritat...) per
tal que yagin incorporant l'estil, ía filosofía i el'perfil diferencial del
Banc. .

5.2.4.2, Els Consultors dé Productes

Son la figura clau de i'equip comercial de l'Entitat de Finangament Etic.
El perfil del consultor de productes és el-un gestor comercial que
conipleix tres funcions clau:

• Assessorar ais potenciáis clients sobre l'oferta de productes
financers del Banc.

• Portara terme la contractació directa deis productes de passiu.
• Responsabilitzar-se de la gestió i l'assessorament personalitzat

post-venda deis comptes de clients de passiu que li siguin
assignats per la dírecció del Banc. •

Com es pot veure en la definido del perfil de consultor de productes,
se'ls hi ha atribuít la capadtat.de contractar instruments de passiu
diréctament amb el client, pero n'hém exclós expressament els
productes d'actiu.

Aixó obeeix al fet'que la contractació d'dperacions de crédit, préstec o
d'altres instruments de passiu (arrendaments financers o productes de
gestió de clients) es porta a terme seguint un procedíment indirecte
que parteix de l'estudi del pía de viabilitat del projecte a finangár'per
part deis analistes del Banc d'acord amb els procediments establerts a
tal efecte.
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En aquest procés, els consultors de productes poden actuar com a
primer filtre, ínformant ais clients potenciáis sobre els diférents
instruments que formen l'oferta d'actiu del Banc, pero la. contractació
de ('operario de financament en sí, es portará a terme a través de la
figura del consultor de project'es, que analitzarem mes endevant.

Un cop fet aquest aclariment, cal fer ara un esment a la presencia
comercial activa deis consultors de productes arreu del territori.

Els consultors de productes son el contacte mes immediat i directe
entre el Banc i els cfients i la pega clau en l'estrátégia de marketing de
la Banca Ética.

Es per aixó que les seves funcions d'assessorament, no s'han de
desenvolupar exclusivament en les oficines centráis del -banc, sino que
és fonamental que s'implementin rnecanismes per nfer arriba el Banc
aliaon s'hi trobin els seus clients" per tal de compensar els hándicaps
que supbsa el fet de no disposar a curt i mig termini d'una xarxa local
de sucursals própies.

Per compensar aquest déficit, poden establir-se diférents estratégies
alternatives per fer arribar els productes del Banc fins els seus elients
potenciáis salvant l'obstacle que representa la manca d'una estructura
de sucursals arreu del territori: . .

• Establir un sistema . concertat de . visites periódiques deis
consultors d eproductes a través de la xarxa local d'entitats amb
les que el Banc hagi establert convenís de cpl.laboració
(associacions, Cambres de Cpmerg, Servéis de Promoció
Económica Municipals...) o també a través de visites diréctes i
concértades amb aquells clients corporatius potenciáis
(associacions, cooperatives o empreses) que -hágirí contactat
préviament amb el Banci ' .

• Posar en funcionáment una xarxa de correspbnsalíes territórials
del Banc integrada per empreses o professiorials de
Tassessorament financer i empresarial que assumeixin funcions
de consultors de productes i que prestin els seus servéis
d'intérmediació percebent com a retribució una comissió per cada
producte contractat.

Aqüestes mesures, permetrien reforgar él lligam entre el banc, la gent
i el territori i servirien coma plataformas d'avaluació de la possibilítat
a mig i llarg términi d'establir oficines territórials permanents en'zones
estratégiques amb una alta densitat de clients i/o amb un significatiu
mercat de potencial creixement.
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5.2.4.3. Els Consültors de Projectes

Els consültors de projectes teñen c o m a principáis funcions, les
següents:

• Analitzar les peticions de préstecs, crédits i altres instruments
•financers d'actiu i formular própostes al Departament d'Análisi i
Risc del Banc respecte la concéssió o denegado de les peticions
rebudes.

• Fer el seguiment deis projectes finangats i assessorar-ne ais seus
promotors durant tota la vigencia de l'operació.

Es molt important des del punt de vista deis valors étics del banc, que
es creí una relació de proximitat, calidesa i de .cooperado entre
l'entitat i els seus clients ates que aixó será en bona mesura un fet
distíntiu de la "diferent manera de fer fes coses'' de l'Entitat de
Financament Etic repecté les entitats financeres convencionals.

Per aixó, és necessari que el consultor de projecte que el banc que
assigni a un prestatari al que s'hagi concedit una operado de
finangament, sigui l'assessor. personal del projecte finangat, coneixi el
projecte, fací visites periodiqueé i 'orienti l'emprenedor en totes
aquelles qüestions en que requereixi suport.

Tanmateix, caldrá evitar pero els efectes negatjus que per l'objectivitát
del consultor pugui teñir una relació personalizada i continuada amb
un mateix prestatari durant tota la vida del projecte.

Aixó fa que es consideri recomanable introduír criteris de rotacíó
funcional entre els consültors assignats a cada projecte d'inversió per
tal que permetin garantir un equílibri entre (a imprescindible relació de
proxirriitat entre el client i el banc sense desvirtuar pero, la naturalesa
mercantil de la relació contractual entre les parts.

5.2.4.4. Personal de Gestió

Es responsábilitza de l'óperativa diaria i habitual derivada de la gestió
deis comptes corrents i de les incidéncies generades pels altres
productes i servéis del' bafic. S'inclouen dins aquest grup el personal
de "taulell" \ el d'informació i atenció al públic, tant en la seva yessant
presencial com telefónica.
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5.2.5. Merdfandising

5.2.5.t. L'entqrn

Cada actívitat humana, ofici o professió, ha d'enqüadrar-se en un
entorn propi i particular que s'adapti de manera fluida ,i eficag a la
finalitat a la qual ha estat assignat.

Será imprescindible dissenyar Tentorn de treball del banc pehsant en
definir un espai que "trenqui" el patró généric deis' bañes
cohvencionals i que transmeti al client calidesa i proximitat i un estil
diferent de fér les coses.

Áspectes com ,disposar d'abundant llum natural, mobles amb formes
arrodonides, la integrado d'elements i materials naturals a l'entorn
(plantes, fusta, objectes de fang...), espais amplis on hom s'hí pugui
moure bé, una música ambiental relaxant, els aromes naturals deis
ambientadors tot defugint els característics aromes deis ambientadors
convencibnal.s, son essencials.

La retolació haurá de ser clara i senzilla i cómplír els standards
necessaris per una fácil orientáció de les persones amb discapacitats.

i • . . ,

Caldrá també teñir molt en compté la biohabitábilitat dé Tespai de
treball í portar a terme una-aváluació técnica per prevenir les
domopaties i la síndrome de l'edifici malalt, que afecta la salut i el
rediment físic i intel;lectual de les persones i que está provocat
generalment per una arquitectura massa artificial, electrificada,
deficitaria dé llum natural i amb una mala qualitat de Taire.

Les instal.lacíons de TEntitat de Finangament Étic, haurah de respectar
els estandárs ecológics I de sostenibilitat i garantir Teficiéncia
energética i la gestió responsable deis recursos.

S'haurá de garantir també, cas que s'instal.lin maquines de begudes,
que els productes súbmihistrats (café, té...) siguín procedents de
corriere-just. •

5.2.5.2. Lrofícina oberta

La conveniencia de concentrar tots els servéis del banc en una sola
oficina, fa necessarí optar per un model d'arquitectura oberta que
promogui la difusió, venda, informado i assessorament sobre els
productes que no suposen transacció.

D'aquesta manera s'intentará contribuir a que no siguí només el client
el que prengui la iniciativa de comprar un servei sol.licitant informado
én. un lloc concret del taulell i posteriorment, mantenintuna entrevista
amb l'executiu del banc en la zona de despátxos del banc.
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El métode obert facilitará també la comunicació entre el banc i els
clients fent que des del primer contacte, el personal especialitzat del
banc pugui informár-los de manera aprofondída sobre els productes
oferts, amb la possíbilítat de contractació immediatá si aixó fós
possible. . • . .

Els clients amb operacions de crédit obertes en el banc, serien
habitualment atesos pels consultors assignats al projecte finangaten
els despatxos habilitáis a tal éfecte, on es podrá reforgar el sentit
d'atenció persónalitzada i realitzar de manera acurada el seguimeñt i
Tassessorament que el client pugui necessitar. .

A Centrada de l'ofícina s'hi situaran els caixers automátics des d'on els
clients puguin realitzar el' máxim nombre d'operacions habituáis
possibles i que no necessitin de la intervencio del personal del banc.

Per atendré qualsevol consulta o per ajudar ais clients en l'ús de les
termináis, s'hi assígnara personal específic d'atenció ai públic del banc.

Els despatxos de la direccíó del banc, els servéis generáis i
administratius i els equips informátics centráis, es situarien en les
plantes superíors de Tedifici.
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6. PROCES D'IMPLANTACIO DELS PRODUCTES DE
L'ENTITAT DÉ FINAN£ÁMENT ÉTIC

En funció del procés fundacional de l'entitat de finangament étic definit
en les hipótesi sobre ['estructura i de l'evolucíó del negoci de l'entitat,
es proposa el següent procés d'implantació:.

Pe río de
d'implantació

Curt / Mig
Términi

(fins els 2 anys)

M i g / Llarg
Termini

(de 2 a > 5 anys)

Productes

Actiu Passiu

Prestec d'Empresa Dípósits a la Vista
(pels clients del banc amb

operacions obertes ¡ pels clients
Préstec per Entitats de segon grau)

Préstec d'Estudis i Formació

Dipósits a Termini
Línia de Crédit

Préstec Habitatge Compte Habitatge

Arrendaments Financers Fons d'Inversions

Productes Gestió de Clients Fons de Pensions / Pía
Jubila cío

. Avals i Garanties
Dipósits a la Vista

(com a mitjá de captado
de clients externs)
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7. BIBLIOGRAFÍA I FONTS D'INFORMACIO

Per definir el perfil deis productes que haurien de configurar l'oferta
d'actiu i de. passiu de l'Entitat de Financament Étic í l'entorn legal i
fiscal, s'han analitzat les següents fonts básiques d'informació:

7.1. Fonts d'informació sobre l'oferta de productes
financers deis Bañes convencionals i de les Caixes
d'Estalvis

La publicada en les seyes webs corporatives i en altres suports
documentáis. Aquesta documentació s'ha considerat cpm á informació
de referencia per a l'elaboració i el disseny deis perfils de producte.
En concrét, les entitats analitzadés han estat les següents:

Caixa
Caixa de Pensions
Banc de Sabadell
Caixa de Sabadell
BBVA
Caja Madrid
BSCH
Fíbano

7.2. Fonts d'informació sobre l'oferta de productes
fihancers étics i socialment responsables

De les següents entitats catalanes í de la resta de TEstat
• COOP57
• OIKOCREDIT
• Fondo Etico FIM ..
• Fundació'Un Sol Món .
• Acció Solidaria Contra TAtur
• FIDEM . . . . .
• Asociación para la Financiación Solidaria
• Grupo de Apoyo a Proyectos de Economía, al Servicio de las

Personas • ' . . . "
• Proyecto trust, S.L. .
• Renta 4
• IUNA Promotora Social, S.A
• IDEAS (Fundación dé Economía Alternativa y Solidaria)
• Colonya Caixa Pollenca
• REAS Euskalerria-
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7.3. Informació sobre l'oferta de productes financers deis
Bañes Étics Europeus

A través de les seves webs Corporatives + FÉTS. "La banca ética. Molt
mes que diners") -

Triodos Bank
Banca Popolare Ética
JAK Médlemsbank
Ókobank
Caisse Solidaire Nord-Pas de Calais
OÍKOCREDIT
The Cooperative Bank
Gemeihschaftbank
Banque Altennative BAS

7.4. Fonts d'Informació sobre les Hipótesi de Localització
Comunícació

• . Web de l'Ajuntament de Barcelona
http://www.bcn.es/

• Web Barna Centre
http://www.barnacentre.com/

• Web Barcelona Centre Financer
http://www.bcn-centre-financer.es/ - '

• Web ONCE
http://wwww.once.es/

• Web Co-operative Bank ' .
http://wwww.co-operativebank.co.uk
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