(2) Fons de finançament i inversió de l’ESS
Línia a la què
contribuiria

L1: Augmentar el pes de l’ESS en l’economia de la ciutat, la seva solidesa, articulació i
extensió, especialment en els sectors estratègics
L3: Crear i consolidar estructures estratègiques de l’ESS
L4: Territorialitzar l’ESS en els barris i districtes
L5: Generar més marcs de coproducció de polítiques públiques amb l’ESS
L6: Contribuir a prevenir i reduir les desigualtats socials dintre la ciutat
L8: Transversalitzar els reptes de l’economia digital, l’economia feminista, les
migracions i la transició energètica i ecològica

Fites que
Fita 1.1. Incidir en el model productiu de la ciutat mitjançant l’impuls de l’ESS en els
ajudaria a assolir sectors estratègics.
Fita 1.2. Augmentar l’ocupació de qualitat de l’ESS en els sectors estratègics.
Fita 1.3. Polinitzar altres actors econòmics amb instruments i pràctiques de l’ESS.
Fita 3.1. Enfortir les bases socials de les entitats representatives de l’ESS.
Fita 3.2. Facilitar la intercooperació entre actors de l’ESS, enfortint el mercat social.
Fita 3.3. Impulsar la transformació de la demanda de consum, a través d’espais físics i
virtuals de comercialització, difusió i sensibilització de l’ESS.
Fita 4.3. Promoure pols econòmics d’ESS locals.
Fita 5.2. Estendre el programa de Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària a tots els
barris i districtes de la ciutat.
Fita 5.3. Promoure el procomuns digitals com a “béns comuns urbans” de l’ESS.
Fita 6.2. Augmentar la incorporació de col·lectius específics (persones migrades i
racialitzades, aturades, joves, majors de 45 anys...) a les entitats i empreses d’ESS.
Motivació

Potenciar les inversions en ESS a la ciutat. Si bé una part de l’ESS té mancances de
finançament (en especial per a projectes que requereixen d’inversió no retornable o de
retorn en condicions no aceptades pel mercat privat convencional), les finances
ètiques són un instrument cada cop més sòlid i pilar del desenvolupament de l’ESS. La
creació d’un fons mixt (públic i de l’ESS) podria ajudar a arrencar projectes que d’altra
forma serien molt difícils d’arrencar.

Accions
potencials de
treball

Creació d’un fons d’inversió (mixt, públic i de l’ESS) per a:
 assegurar les primeres inversions a projectes d’ESS
 assegurar un finançament adequat de les entitats
 transformar empreses mercantils en empreses cooperatives
 facilitar el relleu generacional d’iniciatives econòmiques mitjançant formules
cooperatives
 facilitar l’accés al finançament a projectes d’habitatge cooperatiu, per a:
◦ Fomentar l’assequibilitat inicial del model: aconseguir minimitzar l’aportació
inicial (finançar-la o subvencionar-la). Complementar la línia de
capitalització per part de l’Ajuntament.
◦ Facilitar l’accés al finançament, avals, garanties, instruments de sòl i
patrimoni amb suport de l’administració. Patrimonialitzar per aconseguir
major finançament.
◦ Promoure instruments que facilitin el finançament al conjunt del sector
◦ Subvencionar la promoció d’habitatge. Treball amb entitats del teixit
econòmic (entitats de finançament tradicionals, entitats taxadores,
asseguradores,...) i les institucions.
◦ Acompanyar i enfortir el sector d’habitatge cooperatiu en la creació de
noves estructures.
 desenvolupar projectes tecnològics i tecnologies de la informació (socials i
procomuns) clau per a l’ESS
 facilitar que les persones migrants / d’origen divers es puguin fer responsables
d’un projecte empresarial que pugui quedar orfe
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Altres projectes propostes de
treball amb les
què aquest
projecte de ciutat
pot estar vinculat
o recollir







Recollint les
propostes de...

promoure una línia per a la innovació social tenint en compte les particularitats
dels projectes d’experimentació social, assumint una part de risc quan els
resultats no siguin els esperats
generar recursos de gran escala que puguin generar efecte multiplicador
permetre creixement d’actors petits i mitjans cap a escales més grans
disposar de recursos i mecanismes per fer front a situacions d’emergència o
crisi per tal de donar una millor resposta des de l’ESS i enfortir les entitats.
Promoció d’un context normatiu favorable perquè les entitats de finances
ètiques siguin l’eina financera principal de l’ESS, a través:
◦ Incentius fiscals.
◦ Clàusules socials en la contractació pública.
◦ Co-creació i impuls d’instruments financers com els fons col·lectius de
crèdit o els Fons d’aval i finançament.
◦ Activació de processos de matchfunding amb entitats de finançament
col·laboratiu procomú.
◦ Provisió d’eines econòmiques i financeres especialitzades per a les
economies comunitàries.
Impuls local a una reforma de la Llei de mecenatge que ajudi a potenciar el
finançament privat en general tenint en compte les entitats culturals, sobretot
les petites, perquè puguin desenvolupar la seva activitat i continuïtat per lluitar
contra la bretxa cultural i la pobresa cultural i facilitar l’accés a la cultura de
totes les capes socials.
Estructures locals de microfinançament; entitats o xarxes de referència als
territoris que puguin recollir avals i garantir gestió per obtenir finançament
"gran" que puguin transformar en microfinançament per petites iniciatives,
"autònoms socialitzats", projectes "informals", etc.

CONFCOOP, CONF (FPT), E-COM, ECOM, MIGR, SECT (FIN, HABITATGE)
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