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Les finances ètiques basen la seva força en un enunciat tan senzill com a potent: incorporar, a les 
decisions d'estalvi i inversió, criteris no econòmics que serveixin per generar valor social en 
l'economia i la societat. Les finances ètiques tenen l'objectiu de captar recursos econòmics de la 
societat per canalitzar-los cap al finançament d'empreses i entitats que, amb la seva activitat, 
generin impactes positius per al conjunt de la societat. Per tant, realitzen una tasca 
d'intermediació financera però afegint objectius socials a aquesta activitat.

L'origen de les finances ètiques es remunta a la dècada dels 60 on sota el paraigua dels moviments 
socials, especialment els moviments per la pau i els moviments ecologistes, es van començar a 
dissenyar iniciatives que no confrontessin els valors personals amb els valors que es donava als 
nostres diners i per tant, que no invertissin en sectors nocius per a la societat com la vulneració de 
drets humans, laborals o mediambientals. A partir d'aquí, es va fer un pas més i es va pensar que, 
apart de deixar de finançar uns sectors negatius determinats, aquest afegissin, també, criteris 
propositius i que es financessin iniciatives que aportessin un valor positiu a la societat.

La importància de desenvolupar un model financer alternatiu és imprescindible en la construcció 
d'una altra economia i en el context actual, de pèrdua de sobirania i de drets en molts aspectes de 
la nostra societat, aquestes entitats neixen i existeixen per ajudar a garantir aquests drets.
Es tracta de trencar paradigmes i entendre que la finances poden estar al servei del desenvolupa-
ment de l'economia i la societat sent respectuosa amb les persones, el territori i l'entorn natural, 
perseguint un objectiu de transformació social cap a realitats més justes, sostenibles i solidàries.

Les finances ètiques lluiten per retornar la sobirania econòmica a les persones, tant en l'estalvi 
com en el finançament, per garantir l'accés al crèdit, buscant fórmules perquè tots els projectes 
amb valor social puguin desenvolupar-se i aportar benefici i riquesa a la societat. Entitats finance-
res que s'entenen a si mateixes com a simples  eines al servei de l'economia, la societat i les 
persones perquè aquestes es puguin desenvolupar, sota els principis de democràcia, igualtat, 
solidaritat, sostenibilitat, arrelament territorial i dimensió comunitària.



Què és Coop57?

• Sòcies de serveis:
o Són entitats de l’economia social i solidària.
o Poden dipositar diners a Coop57.
o Poden rebre préstecs de Coop57.
o Han de fer una aportació obligatòria al capital social
   de 901,52 euros i pagar 98,48 euros per cobrir les despeses d’entrada.

• Socis i sòcies col·laboradores:
o Poden ser-ho tant persones físiques com persones jurídiques.
o Poden dipositar diners a Coop57.
o No poden rebre préstecs de Coop57.
o Han de fer una aportació mínima obligatòria de 300 euros. 

• coherència;
• democràcia;
• transparència.

Coop57 és una cooperativa de serveis financers que promou l'estalvi ètic i destina 
els seus recursos a donar préstecs a projectes d'economia social i solidària. És una 
entitat gestionada per la seva base social: les entitats d'economia social i solidària 
que formen part de Coop57 (i que són les que utilitzen els seus serveis financers) i 
les persones i entitats que dipositen els seus estalvis a Coop57. L'objectiu de 
Coop57 és prestar serveis financers a les seves sòcies. D'acord amb la Llei de 
cooperatives, Coop57 té dos tipus de socis:

Els dos tipus de sòcies participen als òrgans de decisió i de gestió de Coop57. 
D'aquesta manera, a part de posar en pràctica la democràcia econòmica, es supera 
la tradicional separació i contraposició entre els estalviadors i els receptors de 
finançament: totes juntes decideixen les qüestions importants i les línies de treball 
de la cooperativa. Coop57 desenvolupa la seva activitat sobre la base dels principis 
de les finances ètiques:

Coop57 desenvolupa una activitat financera com a cooperativa de serveis i, en conse-
qüència, es regeix per la Llei de cooperatives catalana. No té fitxa bancària i no està 
regulada pel banc central. Això limita la seva activitat (no pot oferir préstecs a les 
persones o serveis de banca minorista, com per exemple comptes corrents, targetes 
de crèdit, etc.), però, d'altra banda, li dóna una capacitat d'autogestió i una agilitat per 
donar resposta a les necessitats financeres dels seus socis (les entitats de l'economia 
social i solidària) molt més alta que les entitats financeres convencionals.

Coop57 sempre ha combinat aquesta característica amb un principi fonamental:
la proximitat a la base social de l'economia solidària i a la resolució col·lectiva de les 
seves necessitats financeres.



El creixement en xarxa de Coop57

Tenim molt clar que aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i 
avaluar correctament els projectes que necessiten finançament més enllà dels 
criteris de riscs que utilitzen les entitats financeres convencionals. Alhora, permet 
ser molt imaginatius a l'hora d'adequar els serveis financers a cada necessitat 
concreta.

La proximitat és un element que ens apropa a altres valor: la confiança i el coneixe-
ment mutu. 
Aquests valors ens permeten teixir xarxes, de persones i entitats, que treballen 
juntes i que basen, aquest treball, en la confiança. Estem intentant recuperar el 
valor de la confiança en l'àmbit financer. Canviar els paradigmes i buscar, de manera 
conjunta les millors solucions a les necessitats financeres de les entitats i empreses 
de l'economia social i solidària.
Confiança, proximitat i coneixement mutu són tres valors que es troben en els 
pilars del funcionament diari de Coop57.

Per evitar que, en créixer, perdi aquesta proximitat a la seva base social, Coop57 
ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa.

Coop57 va iniciar la seva activitat a Catalunya arran de la lluita dels treballadors de 
l'Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. Quan l'editorial va tancar 
definitivament, un grup d'antics treballadors va crear un fons amb part de les 
indemnitzacions que van rebre pel seu acomiadament per promoure projectes 
econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment 
aplicant models cooperatius.

Al 1995, amb aquest fons econòmic, es va crear Coop57, sota la forma jurídica de 
cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va estar molt 
vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va 
ampliar la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària: 
altres branques del cooperativisme, associacions, fundacions, empreses d'inserció, 
moviments socials, etc. Paral·lelament, va anar creixent, també, la seva base de 
socis i sòcies col·laboradores.

A partir de 2005, Coop57 va posar en pràctica un 
model de creixement en xarxa i descentralitzat, a 
partir de l'interès que havia despertat aquest 
experiment en altres territoris. Aquell any, una 
xarxa d'entitats d'economia social i solidària va 
fer un estudi de viabilitat per crear un instrument 
financer similar a Coop57, a Aragó. L'estudi va determinar la seva inviabilitat a 
causa que els costos estructurals eren massa alts. Llavors va contactar amb Coop57 
i, conjuntament, es va decidir compartir el projecte. La idea va ser aprofitar el 
model, l'estructura jurídica i l'estructura tècnica de Coop57, però aplicant un model 
que permetés que cada territori s'autogestionés. Això va donar lloc a la creació de 
Coop57 Aragó sobre la base d'un model de desenvolupament en xarxa.



• Una sola entitat jurídica.
• Aplicació dels mateixos principis ètics i socials.
• Utilització dels mateixos criteris de valoració ètico-socials i econòmics

dels projectes d’economia social i  solidària.
• Autogestió per part de cada territori de la seva base social i la seva activitat:

o Admissió de noves entitats sòcies .
o Valoració dels projectes.
o Concessió de préstecs.

• L’estalvi de cada territori e s destina, prioritàriament, a finançar e ls
projectes del propi territori.

• Solidaritat interterritorial: en el cas de que un territori tingui peticions de
préstecs que superin e l s  seus recursos, pot demanar la solidaritat
d’altres territorios que disposin de diner excedent.

• Es comparteixen els serveis comuns de Coop57, ubicats a Barcelona.

 
 

Com s’estructura Coop57?

• ASSEMBLEA DE SECCIÓ

• CONSELL DE SECCIÓ

Les característiques principals del model de creixement en xarxa són:

A partir d'aquests principis, posteriorment es van constituir Coop57 Madrid 
(2006), Coop57 Andalusia (2008), Coop57 Galícia (2009) i Koop57 Euskal Herria 
(2015). En tots aquests casos, la clau de l'èxit en la constitució d'una secció 
territorial ha estat l'existència d'una xarxa d'economia social i solidària al mateix 
territori capaç de gestionar-la.

Actualment, també existeixen grups promotors al País Valencià, Asturies i Balears 
per a la futura constitució de seccions territorials de Coop57.

Els òrgans socials de Coop57 són els propis d'una cooperativa. L'òrgan de decisió 
màxim és l'assemblea general, que es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any i 
tria el consell rector, l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa 
d'acord amb les directrius de l'assemblea general. No obstant, Coop57 també 
disposa d'una sèrie d'òrgans propis de les seccions. Cada secció territorial disposa 
de:

És l'òrgan màxim de la secció. Es reuneix necessàriament abans de la celebra-
ció de les assemblees generals. Escull els delegats de la secció a l'Assemblea 
general. Tria els membres del Consell de Secció, de la Comissió Social i la 
Comissió Tècnica.

És l'òrgan social de representació i govern de la secció. Aprova les admissions 
de nous socis.  Aprova les sol·licituds de préstecs.



• COMISSIÓ SOCIAL

• COMISSIÓ TÈCNICA

 Quins serveis financers ofereix Coop57?

Coop57 ofereix els següents serveis:

A més a més d’aquests òrgans, cada secció territorial compta, necessàriament, amb els 
següents òrgans:

Avalua les entitats que demanen donar-se d'alta com a sòcies de Coop57. La 
seva funció és certificar que la seva activitat s'adecue als criteris ètics i socials 
de Coop57 lloc que, en la mesura que siguin sòcies de Coop57, podran rebre 
finançament. Els seus membres són persones vinculades amb l'economia 
social i solidària, l'associacionisme popular i els moviments socials, però són 
independents de l'estructura tècnica de Coop57.

Avalua les peticions de préstec de les entitats sòcies de Coop57. La seva 
funció és garantir que els projectes siguin viables i puguin afrontar la tornada 
del préstec. Els seus membres són persones vinculades amb l'economia social 
i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de 
l'estructura tècnica de Coop57.

A més a més d'aquests òrgans, algunes seccions es doten d'altres òrgans, com per exem-
ple una Comissió Delegada del Consell de Secció o altres comissions de treball com de 
comunicació, d’economies feministes o de participació.

• Préstecs d'inversió: Són crèdits per finançar projectes i/o inversions en immobi-
litzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per realitzar qualsevol 
tipus d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el crèdit estàndard tal com ho 
entenem. (5,25% - 2016)

• Finançament de circulant: Productes de finançament de circulant orientats a 
facilitar operacions a curt termini. Pensats per resoldre tensions de tresoreria 
d'entitats sòcies. (5,75% - 2016)

• Avançament de subvencions/endossament de factures: Són crèdits per avançar             
l'import de subvencions, convenis o factures d'entitats sòcies de Coop57 i organis-
mes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o factures ja concedides o 
emeses on el pagament encara no s'ha efectuat. (5,25% / 5,75% - 2016)

• Préstecs d'intercooperación: Els préstecs d'intercooperación són operacions de 
compra/venta de serveis i/o productes entre entitats sòcies de Coop57. (4,25% - 
2016)

• Préstecs d'habitatge: Es tracta d'un finançament per a projectes de remodelació 
o promoció d'habitatges seguint models de propietat col·lectiva com les cooperati-
ves d'habitatges en cessió d'ús. (3,00%, 2016).



• SERVEIS D’ESTALVI:

 

L’Assemblea General cada any aprova un pla de treball, en el qual es poden
incloure nous productes financers per satisfacer les necessitats de les enti-
tats sòcies i e ls socis i sòcies col·laboradores.

La remuneració i el cost financer

• SERVEIS D’ESTALVI:
o Aportacions voluntàries dels socis i sòcies: 0,65% anual 

 • SERVEIS DE FINANÇAMENT:

o Préstecs a mig i llarg termini: 5,25% anual 

o Finançament de circulant: 5,75% anual. 

o Avançament subvencions / Endossament factures: 5,25% - 5,75% anual

o Préstecs d’intercooperació: 4,25% anual 

o Préstecs d’habitatge: 3,00% anual.

• Aportacions al capital social: Les aportacions al capital social es 
composen de la part obligatòria i la part voluntària. La part obligatòria 
(300 euros per a les sòcies col·laboradores i 901,52 per a les sòcies de 
serveis) forma part dels fons propis de Coop57. No està subjecta a 
remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector 
de Coop57. La part voluntària està subjecta a remuneració i la seva 
devolució  és de caràcter immediat. No existeixen terminis mínims de 
permanència ni cap tipus de penalització i/o comissió.

• Aportacions al capital social: Són aportacions d’estalvi voluntàries al 
capital social de la cooperativa per una quantitat i une periodicitat fixe.

Coop57 fixa anualment a l’assemblea general la remuneració de les aportacions 
voluntàries dels socis de serveis i dels socis i sòcies col·laboradors. Per establir el 
cost dels préstecs, Coop57 afegeix un diferencial a la remuneració de les aporta-
cions per cobrir els costos d'intermediació i garantir la sostenibilitat econòmica del 
projecte.

Coop57 s'autoregula i s’autogestiona, no es regeix per referències externes com, 
per exemple, l'Euríbor. A més a més, així contribueix a posar d'acord els estalvia-
dors i els receptors de finançament en la determinació de costos financers. Apart 
del cost financer, Coop57 no cobra cap altra quantitat per la gestió dels préstecs 
(com per exemple comissions d'estudi o d'obertura, comissions de no-disposició, 
etc.).

Actualment, els acords de l'assemblea pel 2016, són els següents:



Coop57 en xifres: a 31 de desembre de 2015 

  

  

Xifres econòmiques: Xifres socials: 



20anys al servei de la transformació social  (1995 - 2015)

Coop57 SCCL
Carrer Premià, 13-15, baixos | 08014 Barcelona
Tel 93 268 29 49 | coop57@coop57.coop

https://coop57.coop

El 19 de juny de 2015, Coop57 va celebrar 20 anys des de la seva consti-
tució. Creada, inicialment, com una caixa de resistència per recolzar 
projectes cooperatius autogestionats, la voluntat de treballar per la 
transformació social i econòmica ha estat, és i serà el motor que fa 
avançar Coop57. Durant aquests 20 anys s'ha creat una eina del comú. 
Un projecte de construcció col·lectiva que es basa en els principis 
d'arrelament territorial, treball en xarxa, proximitat, confiança, participa-
ció, democràcia econòmica, autogestió, solidaritat i transparència. 
Principis i valors que s'han mantingut vius i forts des del primer dia. 
Conservant l'esperit rebel davant un sistema injust, observant la realitat 
des d'una visió crítica i acumulant la força col·lectiva suficient per lluitar i 
construir, sense perdre la identitat.

D'altra banda, i sense ser contradictori, Coop57 ha estat capaç de canviar moltes altres coses del seu 
funcionament durant aquests 20 anys, amb la voluntat de ser una eina flexible, creativa i que 
s'adaptés a les necessitats canviants de la cooperativa i el context social i econòmic: a partir de l'any 
2002 es va donar un procés d'obertura en l'àmbit d'actuació de Coop57 cap al conjunt de l'economia 
social i solidària, ampliant un primer nucli molt lligat al cooperativisme de treball autogestionat; a 
partir del 2005 Coop57 va iniciar un procés de creixement cap a altres territoris de l'estat espanyol 
desenvolupant un model horitzontal i descentralitzat de creixement en xarxa; i, a partir del 2008, 
quan l'última crisi cíclica del capitalisme va assecar moltes de les vies de finançament, es va intensifi-
car la voluntat d'oferir solucions financeres a les necessitats de les seves entitats sòcies.

Actualment, es tracta de fer un pas més respecte al que ja estem fent - i que no hem de deixar de fer- 
i convertir-nos en un agent actiu de construcció econòmica en clau local, cooperativa i social, seguint 
en el combat contra la base de les desigualtats, amb una estratègia no assistencialista, transversal, 
construïda des d'a baix, socialment àmplia, participativa i arrelada al territori. Es tracta d'obrir àmbits 
com l'accés a l'habitatge en formats cooperatius i comunitaris, la lluita contra l'exclusió social, la 
pobresa i les desigualtats, la generació de projectes econòmics que generin ocupació i reverteixin en 
benefici dels barris i municipis, la revitalització i desenvolupament de l'àmbit rural o la gestió comuni-
tària de béns i serveis bàsics.

El desenvolupament de l’economia social i solidària a nivell local

Coop57 des dels seus orígens ha realitzat una tasca d'intermediació financera, captant estalvi de 
persones d'un territori per canalitzar-ho cap al finançament de projectes d'economia social i solidària 
del propi territori. Seguint els principis d'arrelament territorial i de treball de proximitat, Coop57 
hauria de fer un pas més enllà i afegir, a la seva activitat originària d'intermediació financera, una 
aposta per convertir-se, també, en una entitat que promogui el desenvolupament local treballant un 
triple eix: teixit social, instrument financer i administracions locals.

El primer, i motor real de canvi, el teixit social organitzat, on s'originen 
els nous projectes i on radiquen la força i la vitalitat per dur-los a terme. 
El segon, l'eina financera, Coop57, al servei de la transformació social i 
cap a la facilitació financera d'aquests nous projectes, jugant un paper 
aglutinador de les diferents parts. I tercer, les administracions locals com 
a facilitadores i propiciadores d'aquests nous projectes, aportant eines i 
recursos, per afavorir la cristal·lització d'aquestes noves experiències.

Convertir-nos en un agent actiu per a l'articulació del desenvolupament econòmic a nivell local i 
fomentar, directament, la creació de nous projectes econòmics en clau cooperativa i d'economia social 
i solidària.

C/ Historiador Juan 
Manzano, s/n, portal 

2, planta 2.
41089, Montequinto 

(Sevilla)
Tel. 95 502 77 77 

andalucia@coop57.coop

C/ Mayoral, 9,
50003, Zaragoza
Tel. 976 44 05 30

aragon@coop57.coop

C/ Abadiano Murueta, 6,
48220, Abadiño

koop57eh@coop57.coop

Rúa Fernández 
Villaverde, 4, 1º andar 

dereito
36002, Pontevedra
Tel. 986 89 65 26

galicia@coop57.coop

C/ Duque Fernán 
Núñez, 2, 1ª planta

28012, Madrid
Tel. 91 467 06 40

madrid@coop57.coop
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