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o Identificació i racionalització de les demandes d'acompanyament i 
consultoria) 
iesMed  identifica projectes potencialment líders i escalables i ajuda a estructurar les 
seves demandes. 

oCanalització de l'oferta de serveis:  
iesMed promou i prescriu les ofertes de servei més competitives i innovadores per a 
empreses socials (finançament, intercanvi d’experiència, altres productes i serveis) per 
amplificar i internacionalitzar la seva difusió. 

oAgrupació de recursos (treball en xarxa): 
iesMed estimula la cooperació, les aliances i la mutualització de recursos. Estructura i 
promou essencialment programes innovadors i multi actors per compte d'institucions 
públiques i privades.  

oDiseminació i rèpliques: 
iesMed intervé en la "importació / exportació" d'iniciatives empresarials de fort 
impacte social, com a resposta a necessitats local. 
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Demanda creixent, per part de la ciutadania, d’eines 
alternatives per a estalviar i invertir 

Gràfic i dades del informe anual del crowdfunding  
(Universo Crowdfunding) i de Spainsif  

Recaptació total en PFPs a Espanya.  

 

10%  
Increment de la Inversió 

Socialment Responsable (ISR) 
als últims dos anys a Espanya  
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Accedir a una gama completa de solucions de finançament, el 
que denominem un ecosistema de finances solidàries és una 

qüestió estratègica pel desenvolupament de l’Economia social i 
solidària 

Gràfic i dades de CEPES i COOPCat. 

 

10% PIB Espanyol 

12,5% de l’ocupació 

42,8% de la població està vinculada a 
l’economia social 

 

 

43.435 
Número d’entitats de l’ESS a 

Espanya 

 

 
Evolució de cooperatives existents a Catalunya 
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Creació de la cooperativa FICOOP 

Cooperativa de serveis multi actors que tindrà com a 
finalitat la creació d’instruments de finançament 

específics per a les entitats de l’ESS 

 

 

 

Plataforma de finançament participatiu 
FICOOP 

Primera plataforma de captació de fons propis 
(crowdequity) o quasi propis per a cooperatives i altres 

entitats de l’ESS a Catalunya i Espanya.  
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Cooperativa FICOOP 

oFormada per:  

o Organitzacions del grup impulsor del projecte 

o Inversors a la plataforma FICOOP 

o Representants dels projectes finançats a la plataforma FICOOP 

o Socis treballadors 
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FICOOP – Plataforma de finançament 

participatiu 

 

 

 

Entitats de l’ESS 

Inversors d’impacte social 

interessats en aportar a través de 

la plataforma un valor afegit al 

conjunt de la societat mitjançant el 

fiançament de projectes 

d’Economia Social i Solidària  
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FICOOP – Plataforma de finançament participatiu 

oPlataforma de crowdfunding en equity (i lending) per a: 

o Cooperatives:  

o Aportacions en capital (quan sigui possible) 

o Títols participatius 

o Préstecs participatius 

o Associacions 

o Préstecs participatius 

o SAL / SLL-CET-EI SL amb un marcat objecte social:  

o Participacions 

o Préstecs participatius 
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FICOOP - Cronograma 
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Moltes gràcies per la 

vostra atenció 
 

Compte Borrell, 228, 3º2ª 

08029 Barcelona 

+34 934 384 261 

 

www.iesmed.eu 

Contactes 

 
Responsable del projecte FICOOP i Dir. Financer i de 

consultoria: Jordi Panal 

jordi.panal@iesmed.eu 

T: + 34 932 385 343  

 

Coordinador de FICOOP: Juli Hernández 

juli.hernandez@iesmed.eu 

T + 34 935.324.061  


