
















MICROCRÈDIT BIABANCA: Fins a 6000 euros, per a que donis impuls als
teus somnis i creixin amb tu.

PÒLISSA BIABLE: Crèdit per a les teves gestions diàries. Les comissions es
donaran a projectes socials relacionats amb el teu propi projecte.

LEASING BIABANCA: Utilitza ja els actius que necessitis i segueix
compartint el teu projecte.

 

 

 

COMPTE ESTALVI VIU: El compte que s'adapta a tu i al medi ambient.

DIPÒSIT SEGUR: Amb la garantia i la tranquil·litat que els teus estalvis
estan invertits o financen projectes sostenibles que respecten el bé comú.

PRÉSTEC NATURA: Contribueix a millorar i fer més sostenible la teva
capacitat productiva i la vida.

 

 

 

ELS NOSTRES
PRODUCTES:

CONEIX ELS NOSTRES CRITERIS ÈTICS:
 

IMPACTE MEDIAMBIENTAL POSITIU:          ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT
 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL:        RECUPERACIÓ I REGENERACIÓ DEL TERRITORI
 

INTERCOOPERACIÓ I TRANSPARÈNCIA:      CONFIANÇA I COMUNITAT

CONTACTA AMB NOSALTRES:
biabancaetica@biada.net
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Biabanca Ètica 

                   Una banca sostenible al servei de les persones 

QÜESTIONARI Criteris ètics  

NOM EMPRESA:_____________________________________ 

Aquest qüestionari pretén fer una anàlisi qualitativa per valorar la coherència de la 

vostra activitat o projecte empresarial amb la política d’inversió i finançament del 

banc. 

 

 

Projecte 

equitatiu 

Projecte 

vivible 

VIABILITAT 

SOCIAL 

VIABILITAT 

MEDIAMBIENTAL 

VIABILITAT 

ECONÒMICA 

Projecte 

regeneratiu? 
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Viabilitat mediambiental 

 

IMPACTE AMBIENTAL : ecologia i sostenibilitat 

 Com penseu que la vostra empresa contribueix a la 

cura del medi ambient? 

 

 

 Teniu en compte si el material dels vostres envasos i embalatges 

són reciclables o reutilitzables?  

 

 Teniu previst elaborar un pla de prevenció i gestió de residus? 

 

 

 Utilitzeu aparells  i instal.lacions de baix consum energètic? 

 

 

 Teniu previst contractar el subministrament energètic a companyies 

que la generen per mitjà de fonts d’energia alternatives o 

renovables? (energia solar, etc.) 

 

 

 Promoveu l’ús de la mobilitat saludable i sostenible ? (missatgeria, 

ús bicicleta ús transport públic,…) 
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Viabilitat social 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

 La vostra empresa s’implica amb l’entorn més 

proper per a millorar les condicions de vida de les 

persones amb qui es relaciona? Com? 

 CLIENTS: (beneficis que els hi ofereix amb el vostre bé o servei) 

 

 

 PROVEÏDORS: (millora de les condicions comercials que es 

negocien) 

 

 

 TREBALLADORS: (millora de les condicions laborals que es 

pacten, com es fomenta la seva participació en la presa de 

decisions, hi ha distinció entre el treball dels homes i el de les 

dones?, quines són les vostres mesures de conciliació vida 

personal-laboral?, contempleu les forquilla i la bretxa 

salarial?) 

 

 

 INTEGRACIÓ SOCIAL: (teniu previst col.laborar amb alguna 

associació o ONG per poder incloure persones amb risc 

d’exclusió?: dones i persones migrades, persones que tinguin 

una determinada edat, o persones amb alguna diversitat 

funcional) 
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Viabilitat econòmica 

INTERCOOPERACIÓ: 

 La vostra empresa podria col.laborar amb 

altres cooperatives?  

 

 Comercialitzeu o compreu mercaderies de “km 0”? 

(proveïdors del territori evitant intermediaris) 

 

 

  Col.laboreu o comercialitzeu amb productes de comerç 

just? 

 

 

TRANSPARÈNCIA: 

 Publiqueu la informació de com es produeixen 

els vostres productes?  Com i qui té accès? 

 

 Teniu una politica activa  prevenció de riscos 

laborals (seguretat en el lloc de treball, anàlisis dels riscos psicosocials, 

existència d’un departament de cures) 
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S’INCLOU EN L’EXPEDIENT DEL CLIENT : 

 

1.- LES RESPOSTES D’AQUEST QÜESTIONARI 

2.- EL FULL DE SOL.LICITUD DE DADES 

3.-EL BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL PREVISIONAL  

4.-EL PRESSUPOST DE TRESORERIA PEL PRIMER ANY 

5.- CATÀLEG O TRIPTIC /TARJETA DE L’EMPRESA 

 

OBSERVACIONS / RECOMANACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM I SIGNATURES:                                                                              DATA: 

 

 

Aquests criteris estan basats en els  criteris proposats per  pamapam.org per ajudar a construir 

una economia social i solidària i aconseguir UN PRESENT I FUTUR SOSTENIBLE 


