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1. 

Durant 2012 el marc en el que s’ha desenvolupat l’activitat de la Fundació Seira s’ha caracteritzat per l’aprofundiment de la situació de crisi 
financera i de consum. 

INTRODUCCIÓ 

S’han agreujat les dificultats de les empreses derivades de la suspensió de l’activitat creditícia de les entitats financeres convencionals, de la 
manca d’expectatives raonables de millora del consum intern, sigui privat com de les administracions, i especialment les dificultats de 
finançament del Govern de la Generalitat.. 

En aquest context, és extremadament escaient i necessària l’ orientació de la Fundació Seira, per a focalitzar l’activitat de la Fundació en la 
millora de l’accés al capital i als serveis financeres de les empreses cooperatives, mitjançant la creació i l’ impuls d’instruments pel finançament 
que siguin eficaços, especialitzats i sostenibles. 

Per a treballar en aquesta línia es fixen uns principis d’actuació: 

• Multiplicació dels recursos. 

• Ampliació de la base social de suport. 

• Independència d’actuació. 

• Sostenibilitat econòmica. 

• Preservació del patrimoni fundacional. 

I uns eixos de treball entre els que ressaltem la gestió del patrimoni, la recerca d’aliances estratègiques i el suport a projectes estratègics i de 
recerca. 

D’acord amb el criteri establert a la Nova Orientació de la Fundació (2010), una part del patrimoni ha de procurar els ingressos per mantenir 
l’activitat de la Fundació mitjançant inversions en productes financers de perfil prudent, que assegurin una rendibilitat mitjana, mentre que un 
altra part s’ha d’utilitzar per impulsar instruments útils pel finançament de les cooperatives. 
 
En quant a la part del patrimoni invertida per obtenir ingressos financers, la política establerta és la de migrar progressivament des de les 
entitats financeres convencionals, en què estava íntegrament invertit el 2010, cap a entitat financeres cooperatives, sempre amb productes de 
perfil prudent. Així, més del 60% del patrimoni està invertit en productes i societats financeres cooperatives. 
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L’exercici 2012 ha servit per a consolidar les línies de treball en àrees especialment sensibles per la manca de solucions des del sistema 
financer convencional, ni des de l’administració. D’entre les activitts executades durant 2012 volem destacar: 

• La constitució de la Xarxa FINANCOOP, una plataforma que aplega a totes les entitats financeres i promotores de les finances 
cooperatives amb presència i activitat a Catalunya (FIARE, OINARRE, COOP57, CREDIT COOPERATIF, EURECOS, CAJA 
LABORAL, CAIXA D’ENGINYERS, AVALIS, SICOOP, IESMED, GICOOP i ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR), que té per objectiu 
afavorir la millora de l’accés al capital i als serveis financers a les empreses de l’economia social a Catalunya. Fundació SEIRA és el 
coordinador de la xarxa FINANCOOP. 

• La celebració el 8 de juny, de la 1ª Jornada Internacional de Finances Cooperatives FINANCOOP 2012, on van participar 200 
persones, amb més de 40 ponents experts en finances cooperatives de 8 nacionalitats (Quebec, Itàlia, França, Bèlgica, País Basc, País 
Valencià, Madrid i Catalunya). 

• La incorporació a la societat de capital risc per a cooperatives, SICOOP SCR, amb l’objectiu de potenciar la participació d’aquesta en 
els projectes de les cooperatives de treball, mitjançant préstecs participatius entre 150.000 i 1,500.000.-euros. SICOOP ha realitzat fins 
a la data 5 operacions amb una inversió total propera als 5 milions d’euros. 

• La constitució, el desembre 2012, de GRUP D’INVERSORS COOPERATIUS SL, una societat que agrupa inversors privats de doble 
retorn (social i financer) i que inverteix en cooperatives mitjançant préstecs participatius, o d’altres instruments de  quasicapital entre 
20.000 i 150.000.-euros. 

• El desenvolupament de la societat de garantia recíproca OINARRI SGR a Catalunya, un instrument clau per desenvolupar nous 
productes com el mecanisme d’avenç de les factures ajornades pel Govern i, en general, per avalar les operacions de les cooperatives 
amb qualsevol entitat financera. 

• Paral·lelament s’ha continuat recolzament a COOP 57, FIARE (participació activa a la junta de l’associació i al procés d’integració amb 
BPE), CAIXA D’ENGINYERS, CAJA LABORAL i ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR. 

• El disseny i posada en marxa d’un mecanisme pel descompte de les factures ajornades pel Govern, mitjançant les entitats de la Xarxa 
Financoop: Oinarri, Caixa d’Enginyers, Coop 57 i Caja Laboral. 

L’estratègia de SEIRA per formar aliances amb socis estratègics que multipliquin els recursos econòmics i aportin coneixement, ha possibilitat 
que amb aproximadament una aportació compromesa de 2,5 milions d’euros a diferents entitats de la Xarxa Financoop, aquestes disposin de 
33 milions d’euros pel finançament de les cooperatives de treball. 
 
La taula següent recull el segment de necessitats que cobreix cada instrument amb l’aportació de Fundació Seira, i els límits de les operacions: 
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 Segment (finalitat) Necessitat 
coberta Rang (k€) 

ASCA Joves coops Liquiditat < 20 

COOP 57 Totes  Liquiditat < 200 

GICOOP Joves coops i en 
creixement  Solvència 20 - 150 

CAIXA D’ENGINYERS Joves coops i en 
creixement Liquiditat < 3.000 

SICOOP Creixement i consolidació  Solvència 150 – 1.500 

CAJA LABORAL Creixement i consolidació Liquiditat < 600 

AVALIS Creixement i consolidació Garanties < 1.500 

FIARE Totes Liquiditat < 3.000 

OINARRI Totes Garanties < 300 
 

Gràcies a l’acció de Fundació Seira, el cooperativisme de treball disposa d’entitats financeres amb metodologia i productes adaptats per a 
cobrir TOTES necessitats financeres a totes les fases per les que passa la vida d’una empresa 

Quant al nombre d’operacions realitzades durant 2012. l’activitat de les entitats de la Xarxa FINANCOOP amb les cooperatives de treball ha 
estat la següent: 
 

 Nº Operacions Import total Import mitjà 

COOP 57 65 2.560.000 39.385 

ASCA 4 60.000 15.000 

FIARE 3 255.000 85.000 

CAJA LABORAL 6 387.000 64.500 

OINARRI 33 2.799.000 84.818 
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SICOOP 1 1.000.000 1.000.000 

AVALIS 1 600.000 600.000 

 113 7.661.000  
 
En total, les entitats financeres participades per SEIRA han realitzat 113 operacions amb cooperatives el 2012, amb un volum total de 7,6 
milions d’euros. 
 
Amés de les anteriors SEIRA ha realitzat les següents activitats: 
 
 Concedit 15.486.-euros en beques de formació a 14 socis de 9 cooperatives i a 3 persones en atur per a cursar cursos d’especialització 

en economia cooperativa. 
 Dirigit la nova etapa de la revista ANUAL de les cooperatives de treball “.COOP” 
 Finançat les activitats de la FCTC en relació a la celebració de 2012 Any Internacional de les Cooperatives. 
 Liderat la presentació al SOC del projecte FES GEST CATALUNYA amb Aposta i la Federació de Cooperatives Agràries. 
 Incorporada com soci a Banca Popolare Etica, la cooperativa per accions italiana que esdevindrà una nova entitat financera, ètica i 

social, resultat de la integració del Projecte FIARE, amb tots els productes i serveis financers, a partir de l’octubre de 2013. 
 Incorporada com soci  a FINANCE WATCH, una organització de defensa de les finances al servei de la societat. 
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DIMENSIÓ ECONÒMICA 

a. 
 

Balanç de situació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2011 2012 2011

6.621.950,34 5.861.335,16 10.309.419,84 10.257.231,79

553,63 223,78 10.556.707,34 10.512.099,38

250.000,00 -
Fons dotacionals o fons socials 10.223.481,79 10.194.819,57

6.371.396,71 5.861.111,38 Excedents pendents d'aplicació en activitats 288.617,59 178.712,62

4.060.508,39 4.584.059,62 Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 44.607,96 138.567,19

392.730,47 254.648,81 -247.287,50 -254.867,59
Usuaris i deutors per vendes i prestació serveis 70.488,72 78.133,47
Altres deutors 119.675,63 127.703,16 - -     
Públiques 202.566,12 48.812,18

Inversions financeres a curt termini 3.434.388,70 301.742,46 PASSIU CORRENT 373.038,89 188.162,99
Efectiu i altres actius líquids equivalents 233.389,22 4.027.668,35 Deutes a curt termini 314,78 441,95

Altres deutes a curt termini  314,78 441,95
Creditors per activitats i altres comptes a pagar 217.826,11 187.721,04

Creditors varis  211.763,08 175.471,81
Altres deutes amb les Administraciones Públiques 6.063,03 12.249,23

154.898,00 -

10.682.458,73 10.445.394,78 10.682.458,73 10.445.394,78

i altres comptes a cobrar Ajustos per canvi de valor

PASSIU NO CORRENT

Periodificacions a curt termini

TOTAL ACTIU TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

ACTIU PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT PATRIMONI NET

Immobilitzat material Fons propis
Inversions fnanceres d'empreses del grup i 
associadas a llarg termini
Inversions financeres a llarg termini

ACTIU CORRENT
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b. 

 
Compte de resultats: 

 

 
 
 

c. 
 

Distribució d’excedents: 

- Excedent de l’exercici: 44.607,96 
 

- Pendent d’aplicació per activitats fundacionals:   20.958,87 
 

- A increment del Fons Patrimonial:  65.566,83 

2012 2011
Ingressos per les activitats 65.907,05 229.072,29

Vendes i prestacions de serveis 65.907,05 225.322,29
Subvencions, donacions i altres ingressos - 3.750,00

Ajuts concedits i altres despeses -47.300,00 -6.000,00
Ajuts concedits -47.300,00 -6.000,00

Despeses de personal -75.687,47 -75.565,20
Altres despeses d'explotació -248.560,36 -377.158,30
Amortizació de l'immobilitzat -301,45 -357,45
Altres resultats -4.116,61 -243,53

-310.058,84 -230.252,19
Ingressos financers 364.537,94 357.462,36
Despeses financeres -0,14 -59,36
Variació del valor raonable en actius financers -9.871,00 11.416,38

a) Deteriorament i pèrdues -3.000,00 -
b) Resultats per alienacions i altres -6.871,00 11.416,38

354.666,80 368.819,38

44.607,96 138.567,19
Impost sobre beneficis - -

44.607,96 138.567,19

(Deure) Haver

RESULTAT D' EXPLOTACIÓ

RESULTAT FINANCER

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

EXCEDENT DE L'ENTITAT
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2. 
 

DIMENSIÓ SOCIAL: PROGRAMES 

 
• Estudi “Realitats i reptes del cooperativisme de treball i de serveis de Catalunya”:  

Estudi que té com objectius conèixer en profunditat la realitat de les cooperatives de treball i de serveis catalanes, relacionar-la i comparar-la 
amb el conjunt del teixit empresarial català, i proposar recomanacions i accions concretes per fer front als reptes del present i del futur 
immediat. Durant 2009 es va realitzar tot el treball de camp (enquestes i obtenció de la informació del Registre de Cooperatives), comptant 
amb la participació de 456 cooperatives de treball i de serveis, i el 2010 s’ha dut a terme l’anàlisi de tota la informació i l’elaboració de 
conclusions, reflexions i propostes al respecte. L’anàlisi ha estat realitzat per Antonio Cancelo i dos equips d’investigació coordinats per Oriol 
Amat (UPF) i Albert Serra (Esade). El 2012 s’ha realitzat la presentació de les recomanacions o accions a emprendre en els diferents àmbits 
(empreses, entitats representatives i administració). 
 
 

• Beques per a la formació empresarial:  
Amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament professional dels dirigents de les empreses cooperatives, s’ha realitzat la 3a edició d’aquesta 
convocatòria de beques, consistent en una aportació econòmica a fons perdut (màxim 33% del cost total) per sufragar una part del cost d’un 
programa de formació superior (tipus postgrau, màster empresarial o similar), atorgable a aquelles persones membres de cooperatives que 
acompleixin amb els criteris d’adjudicació prèviament establerts. Aquest 2012 s’han mantingut els criteris per a poder incloure persones 
aturades amb interès en treballar en cooperatives així com d’altres cursos especialitzats en la gestió cooperativa. Enguany hi ha hagut 15 
demandes, de les quals s’han formalitzat 115 candidatures i s’han concedit 14 beques per un import global de 15.486.-euros. 
 
 

• 2012 ANY INTERNACIONAL DEL LES COOPERATIVES 
Amb motiu de la celebració de l’any internacional de les cooperatives declarat per l’ONU, la Fundació Seira ha realitzat un seguit d’activitats de 
promoció i divulgació de les cooperatives, com l’edició de divers material imprés, la producció d’una exposició itinerant i la promoció de 
convenis amb entitats i municipis impulsors de l’any internacional de les cooperatives. 
 
 

• Publicacions 
o Puntcoop, la nova revista cooperativa: El 2012 marca una etapa nova en la publicació de la revista “.coop”, que 

modifica lleugerament el nom i més completament la seva orientació i periodicitat, passant a ser una revista 
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especialitzada en el cooperativisme de treball amb una nova imatge moderna, dinàmica, amb contingut de difusió, de 
reflexió i anàlisi, amb una tirada d’un sol exemplar anual i 5.000 exemplars.  

 
o Edició de la revista Nexe: La revista Nexe passa a ser en format digital exclusivament.  

 
 

• Impuls a diverses línies de finançament per a les cooperatives:  
 
GRUP D’INVERSORS COOPERATIUS SL: Seira ha realitzat durant 2012, la constitució d’una nova societat d’inversions que complementés 
els actuals instruments financers a l’abast de les cooperatives, atraient socis inversors privats de doble retorn (econòmic i social) i centrada en 
aportar recursos a mig i llarg termini per a projectes empresarials cooperatius en creixement, mitjançant préstecs participatius, aportacions al 
capital o altres instruments financers. La constitució formal de la societat es va fer el 10 de desembre 2012. 
 
OINARRI SGR: A finals de 2011 Seira va signar un annex al conveni de col·laboració amb Oinarri, SGR. Mitjançant aquest nou annex la 
Fundació Seira amplia el capital aportat en 200.000 euros com soci protector, i reforça el refiançament de les operacions. Permet així ampliar 
el ventall d’operacions per a les cooperatives federades a operacions de circulant, inversions i refinançament de passiu, així com l ’import 
màxim  de les operacions fins els 300.000.-euros. Ja són més de 64 cooperatives sòcies a Catalunya i més de 3,5 milions de risc viu per part 
d’Oinarri SGR. 
 
ACCIÓ SOLIDÀRIA CONTRA L’ATUR: el fons creat per Fundació Seira i Fundació Acció Solidària contra l’Atur pel finançament de joves 
cooperatives dotat inicialment amb un préstec de 100.000.-euros ha permès donar suport a més de 14 projectes empresarials. El Patronat ha 
decidit ampliar-lo en 100.000.-euros atès la bona marxa de les sol·licituds de projectes i que és quasi l’únic recursos de finançament aliè per a 
joves cooperatives existent en el marcat. 
 
COOP 57: Fundació Seira ha unificat tot el suport a la cooperativa de serveix financers, el 2012 la participació a COOP 57 s’ha reduït a 
200.000.-euros. Durant 2012 des de Coop 57 s’ha realitzat 65 operacions de finançament amb cooperatives. 
 
FIARE: S’ha signat un conveni juntament amb la FCTC pel que les cooperatives federades obtenen unes condicions avantatjoses en les 
operacions financeres amb l’entitat. Durant 2012 s’han realitzat 3 operacions amb cooperatives de treball. 
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SICOOP SA: El 2012 s’ha formalitzat la incorporació de la Fundació Seira a SICOOP SA, mitjançant la compra d’una part de les accions de la 
societat en mans de Clade Desenvolupament. La societat que compta amb un capital compromès de 15,5 milions d’euros, ha realitzat 5 
operacions de préstec participatiu amb diferents cooperatives. 
 
CAJA LABORAL, durant 2012 Fundació Seira ha aprofundit la relació amb Caja Laboral, a Catalunya aquesta ha realitzat un total de 6 
operacions amb cooperatives de treball. En qualsevol cas l’activitat de la cooperativa de crèdit s’ha vist condicionada per procés de fusió amb 
Ipar Kutxa al País Basc. 
 
BANCA ETICA: El 2012 Fundació Seira s’ha incorporat com soci a la cooperativa italiana per accions BANCA ETICA, en el marc del procés 
d’integració de l’Associació Fiare a la cooperativa italiana de crèdit. Aquesta integració deuria facilitar l’operativa d’una nova entitat financera 
cooperativa especialitzada en economia social cap a finals de 2013. 
 
 

• Difusió del cooperativisme a través del web de Seira: amb l’objectiu de donar visibilitat a l’economia cooperativa, a l’activitat del 
sector i també òbviament a la de la mateixa Fundació Seira, s’ha continuat desenvolupant el web  www.fundacioseira.coop, des del 
qual es poden veure les publicacions editades, les principals notícies de l’actualitat cooperativa catalana i els programes en curs de 
Seira. 

 
• Altres accions: amés de les accions ressenyades cal destacar: 
 

o A finals de 2012 es presenta el projecte FES GEST CATALUNYA, una adaptació al nostre ordenament jurídic i fiscal i a 
la nostra realitat socioeconòmica dels clubsd’inversors soalidaris de França (CIGALES). 

o Es posa en marxa dels Manual de finances cooperatives, una sèrie d’opuscles en format electrònic sobre instruments pel 
finançament de les empreses cooperatives. El número versarà sobre el tíols nominatius, participatius i obligacions. 

  

http://www.fundacioseira.coop/�
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3. 
 
ÒRGANS DE GOVERN 

Sense canvis respecte de 2011. 
 
Patronat  

   Perfecto Alonso  president 
   Miquel Cabré   vicepresident primer 
   Núria Ballesteros  vicepresident segon 
   Gemma García  secretari 

Ermen Llobet   vocal 
   Miquel Canet   vocal 

 
 
Direcció Miquel Miró  


