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1.

INTRODUCCIÓ AL MATERIAL
Amb la idea de poder treballar una eina que faciliti el finançament de les
cooperatives d’alumnes, s’ha establer un mecanisme de concessió de préstecs
des de Coop57 i la Federació de Cooperatives d’Ensenyament, que ha de
possibilitar que aquelles cooperatives d’alumnes que ho desitgin puguin accedir a
la concessió d’un préstecs amb els paràmetres que es defineixen en aquesta
proposta.
A través d’aquest mecanisme es persegueixen les següents finalitats:
1. Establir un mecanisme cap a les cooperatives d’alumnes de sensibilització,
educació i formació al voltant del finançament cooperatiu, ètic i solidari.
2. Posar a l’abast de les cooperatives la possibilitat de disposar de finançament per
afrontar els projectes que requereixin d’una inversió que amb els seus fons propis
no puguin cobrir.
3. Que els alumnes que experimentin la creació i gestió d’una empresa cooperativa,
puguin conèixer els mecanismes d’accés al finançament i el seu funcionament.
4. Que les cooperatives assumeixin el compromís que suposa accedir a un préstec i
haver de retornar-lo a través de la seva activitat.
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2.

EL FINAÇAMENT ÈTIC I SOLIDARI A COOP57
Característiques generals

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que es
desenvolupa en el marc de l’economia social i solidaria. El seu objectiu essencial
és treballar per la transformació social a través de la incidència en l’àmbit financer.
Això vol dir que Coop57 recull i reuneix recursos econòmics del conjunt de la
societat per tal de poder-los canalitzar cap a projectes que, amb el
desenvolupament de la seva activitat, generen impactes socials positius pel
conjunt de la societat.

Coop57, com a cooperativa de serveis es conforma de socis i sòcies, propietàries
de la cooperativa que de manera conjunta i democràtica governen la cooperativa.
Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant
que s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua.

Es volen fomentar les següents característiques:


El crèdit a Coop57 s'entén com una eina que, ben orientada, contribueixi a la
transformació social en positiu. No s'entén com una finalitat per generar guanys
econòmics.



Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i els seus socis i sòcies, es
basa en la confiança i en el respecte mutu.



El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de
confiança a través dels avals personals mancomunats.



La flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas.
Es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte.



Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt
contingut social. El seu fracàs també és el nostre.



Sempre s'actuarà amb rigor i responsabilitat enfront dels socis i sòcies
col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa.
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL PRÉSTEC
a) Al mes de setembre la Federació obrirà un període de sol·licitud de préstec a les
cooperatives d’alumnes. Un cop la Federació, en els terminis que estableixi, hagi
recollit la sol·licitud farà la petició a Coop57.
b) Aquesta petició consistirà en la sol·licitud d’un préstec global que serà la suma de
les sol·licituds de préstec que hagin fet les diferents cooperatives. Aquest es
formalitzarà a través d’un contracte de préstec entre la Federació i Coop57.
c) Les cooperatives hauran de retornar el préstec amb els interessos acordats a la
Federació com a màxim el dia 1 de juny d’aquell curs i la Federació farà el retorn
del préstec a Coop57 com a màxim el 30 de juny.
d) La quantia dels préstecs serà d’un mínim de 100€ a un màxim de 300€ per
cooperativa.
e) El cost financer associat al préstec serà el mateix que se’ls hi aplica a les entitats
sòcies de Coop57 (2017: 4,90% anual).
f)

En cas de necessitar finançament el curs següent, no es podrà renovar el préstec
i caldrà fer una nova sol·licitud.

g) Les garanties de retorn del préstec aniran a càrrec de la FECEC, podent, aquesta,
arribar a acords privats amb cadascuna de les escoles participants.
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4. MECANISME DE DEMANDA DELS PRÉSTECS
1. La FECEC al mes de setembre obrirà la convocatòria per a la demanda de
préstecs a les cooperatives.
2. Les Cooperatives que ho vulguin podran fer la sol·licitud.
3. Per fer la sol·licitud, les cooperatives hauran de presentar el seu pla d’empresa
(VEURE GUIA DIDÀCTICA PER ELABORAR UN PLA D’EMPRESA) on es
reflecteixi la viabilitat econòmica de la proposta per a demanar el préstec i alhora
hauran de fer el qüestionari social que se’ls facilitarà des de la federació (VEURE
ANNEX 1). El qüestionari social serà una versió simplificada del qüestionari social
que utilitza Coop57 per l’avaluació social de nous projectes.
4. Un cop rebudes les sol·licituds, un comitè d’experts de la Federació les avaluarà
i recomanarà o no la concessió dels préstecs. En cas de dubte, si s’escau, es
faran visites a les cooperatives per tal d’avaluar conjuntament la proposta.
5. Un cop validades les propostes s’enviarà a Coop57 la proposta de préstec global,
perquè sigui valorada i, en el seu cas, aprovada per Coop57.
6. Un cop aprovada la sol·licitud de préstec per part de Coop57, la FECEC redactarà
els contractes de préstec amb cadascuna de les cooperatives demandants, fixant
els terminis i les condicions. (VEURE ANNEX 2)
7. El contracte inclourà els avals mancomunats (he afegit un annex 3 sobre els avals
mancomunats. Et sembla be?) per a cadascuna de les cooperatives, per
responsabilitzar-se del retorn. Aquests avals inclouran la signatura dels diferents
socis i si són menors d’edat dels seus pares o mares.
8. És contempla la possibilitat que les escoles avalin també els préstecs.
9. Entre Coop57 i la FECEC s’establirà com a garantia, apart del contracte de
préstec, un acord de Consell Rector de la FECEC, conforme es compromet a
retornar el préstec sol·licitat.
10. Un cop finalitzat el període de vigència del préstec les cooperatives hauran de fer
el retorn del préstec més els interessos a la FECEC que a la vegada retornarà el
préstec a Coop57.
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ANNEX 1 : QÜESTIONARI SOCIAL

QÜESTIONARI SOCIAL
Coop57 | FECEC

• Nom de l'entitat:
• Domicili social:
• Telèfon:
• Adreça electrònica:
• Pàgina Web:
• Persona de contacte:
• Any de creació:
• Forma jurídica:
• Nombre de persones sòcies:
• Àmbit d'actuació:

• Activitat econòmica:
Quina?

• Sol·liciteu un préstec a Coop 57?

SÍ

SÍ

NO

NO

Import
Finalitat
• Sou una Cooperativa sense afany de lucre?
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1. OBJECTE SOCIAL
1.1.

Quins o com van ésser els orígens de l'entitat? Amb quina finalitat es va crear?

1.2.

Quins són els valors, objectius i activitats actuals de l'entitat? De quin/s projecte/s
consta? Expliqueu-ho breument.
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2. ORGANITZACIÓ INTERNA
2.1.

Quins avantatges i/o inconvenients creieu que us ofereix la forma jurídica actual?

2.2. Quins i com són els mecanismes de participació? Com es porta a terme la presa
de decisions?

2.3. Si n’hi ha, quins són els canals per recollir propostes i/o queixes? Existeixen
mecanismes per modificar o revisar algun aspecte del funcionament intern, si
s’escau?
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3. IMPACTE SOCIAL i MEDI AMBIENT
3.1. Creieu que el vostre projecte genera algun tipus d’impacte positius (a nivell social,
mediambiental, cultural, democràtic, etc)? Quin/s?

4. ASPECTES ECONÒMICS
4.1.

Quina és la necessitat econòmica que té el vostre projecte? Quin serà el destí dels
diners? Breu memòria justificativa.
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ANNEX 2 : MODEL DE CONTRACTE
PRÉSTEC XXXX
A Barcelona, a XX de XXXXXX de 201x
I. - REUNITS
D’una part, la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D'ENSENYAMENT DE CATALUNYA, en endavant la FECEC.
D'una altra part, XXXXXX, en endavant LA COOPERTIVA.
D'una altra part, la societat cooperativa COOP57.

II. - MANIFESTEN
I.- Que la LA COOPERATIVA xxxxx és sòcia de la Federació de Cooperatives d’alumnes a través de la FECEC.
II.- Que LA COOPERATIVA, a través de la FECEC, sol·licita en concepte de préstec a COOP57, la suma de xxxxxxxxxxx
(XXX€) amb la finalitat de finançar el projecte de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
III- Que COOP57, a través del préstec sol·licitat per part de la FECEC, accepta atorgar a L’ENTITAT el préstec sol·licitat,
per tal d'aplicar-lo a les finalitats pròpies del seu objecte social descrites en el punt anterior.
III.- Que LA COOPERTIVA haurà de retornar aquest préstec a la FECEC abans del 15 de juny de 20 .
V.- Que LA COOPERTIVA ha presentat els avals necessaris per cobrir el risc del préstec.

III.- PACTES
PRIMER.- COOP57, a través de la FECEC, pagarà a LA COOPERATIVA, xxxxxxxxxxxxxxx (XXXX€).
SEGON.- LA COOPERATIVA reconeix deure i s'obliga a pagar a COOP57, a través de la FECEC,, en concepte de préstec,
la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXX€).
TERCER.- Aquest préstec meritarà un interès nominal del 4,90% anual. Els interessos es liquiden conjuntament amb el
capital, en els terminis de pagament i per les quantitats que s’indiquen al següent quadre d’amortització:

QUADRE AMORTITZACIÓ PRÉSTEC
NÚM.xxxx
Núm.
Data
Capital Viu Amortització
1
30/06/2018 XX.XXX,XX XX.XXX,XX

Int. Bruts
XXX,XX
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Retenció
XX,XX

Int. Nets
XXX,XX

Quota
XX.XXX,XX

C. Pendent
0,00
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SIGNANTS DE LA COOPERTIVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COOP57 S.C.C.L.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
D’ENSENYAMENT DE CATALUNYA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXX

Apoderat

XXXXXXXXXXXXXXXX
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ANNEX 3 : ELS AVALS PERSONALS MANCOMUNATS
Coop57 no opera amb garanties ni aportacions patrimonials, ni demana nòmines
de cap tipus. Treballem amb els Avals Personals Mancomunats.

Què son?
És un compromís personal i individual per respondre com avalador per una part d’un
préstec concedit a un projecte col·lectiu.

Com funcionen?
A l’entitat se li demana que aporti com a garantia el compromís de persones que avalin,
cadascuna, una part de l’import del préstec.
En el cas que l’entitat no pogués retornar el préstec, els avaladors respondrien en el
seu nom i per la part avalada.
Ho veiem en un exemple:
Una cooperativa de treball necessita 40.000 euros per a fer reformes al seu local. El que
li demanarem a aquesta entitat és que demani a persones del seu entorn i la seva base
social que li avali un trosset d’aquest préstec. Per exemple, 1.000 euros. No cal que
tothom avali la mateixa quantitat. Cadascú ho fa en la mesura de les seves possibilitats i
grau d’implicació.
Al final, entre totes les persones avalistes han de cobrir els 40.000 euros del préstec

Com es formalitza?
La persona avalista, firmarà un document privat entre ell i coop57 on es compromet a
avalar una quantitat de diners del préstec en qüestió. No es demana cap tipus d’informació
econòmica, ni dipòsits pignorats o altres tipus de garanties als avalistes. Es demana el
compromís de la persona signant. Basant-nos en el principi de confiança, assumim que
la persona que firma l’aval i es compromet a garantir una petita part del préstec, en el cas
que sigui necessari respondrà i complirà aquest compromís.
Intentem fer les coses d’una altra manera, confiant en les persones i esperem aquesta
mateixa coresponsabilitat de tornada.

Com funcionaria en el cas que el projecte no retornés el préstec
a Coop57?
13
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Si el projecte no pot retornar el préstec, llavors serien els avalistes qui haurien de
respondre en el seu nom.
Des del moment que el préstec es torna “incobrable” deixa e generar interessos i no
genera cap tipus de sobrecost addicional per demora o impagament. L’objectiu és
recuperar el capital prestat.
En aquell moment, Coop57 reuniria als avalistes del projecte i es pactarien les condicions
d¡execució de l’aval.
Què vol dir això?
Si, seguint amb l’exemple d’abans, un projecte que havia rebut 40.000 euros, no pot
retornar el préstec i encara té pendent de retornar 20.000 euros, si un avalista havia
assumit 1.000 euros, n’haurà de retornar 500.
Coop57 li demanarà a l’avalista que sigui ell qui fixi les condicions del retorn. Per exemple,
50 euros al mes durant 10 mesos. D’aquesta manera tothom pot marcar un ritme de
pagament assumible.

Resumint, els avantatges del sistema d’avals mancomunats són:
-

El sistema d’avals mancomunats és un document privat que no va a notari i amb el que
s’adjunta només el DNI de la persona. Es basa en la confiança i la coresponsabilitat de
l’entitat que els presenta.
L’aval mancomunat no comporta cap immobilització de diners, ni dipòsit o fiança. Es a dir,
és només un compromís personal i individual que confia amb un projecte col·lectiu.
El compromís adquirit pot ser per qualsevol quantitat econòmica assumible i adaptada a
les possibilitats que tinguin les persones.
Els avals mancomunats poden ser de l’entorn proper com ara familiars, amics,
treballadors/es, però també d’altres persones o entitats solidàries…
Reafirma la confiança i el compromís entre avaladors/es, entitat i Coop57
Demostra el teixit social i el suport social dels projectes què és premissa de Coop57
En situacions de no poder retornar els préstec els avaladors respondrien amb el seu nom
i només la part que es van comprometre a avalar del préstec, però els ritmes i els imports
els defineix la persona avaladora ja que Coop57 s’adapta a les seves possibilitats. La
quantitat que s’haurien de retornar no contindria interessos, seria només el capital
principal.
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