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O proxecto NEXUS REDE “Retos e desafíos para a adaptabilidade das cooperativas e 
o fomento da igualdade de oportunidades en sectores estratéxicos da economía galega”, 
co-financiado nun 75% polo Fondo Social Europeo enmárcase na Iniciativa Comunitaria 
EQUAL a través do Eixe III: Adaptabilidade, e da Área temática 4: apoio á adaptabilidade 
das empresas e as persoas traballadoras no uso das tecnoloxías da información e outras 
novas tecnoloxías.

O traballo conxunto das entidades socias que integran a nosa Agrupación de Desa-
rrollo: Unión de Cooperativas, Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (AGACA); 
Federación de Empresas Cooperativas SINERXIA, Unión de Cooperativas de Traballo 
Asociado-UGACOTA, Federación Galega de Redeiras Artesás O PEIRAO, Dirección Xeral 
de Relacións Laborais da Consellería de Traballo; Dirección Xeral de Innovación e Des-
envolvemento Pesqueiro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e Universidade de 
Santiago de Compostela, no marco do Programa Equal II, fixo posible o desenvolvemento 
do Programa NEXUS REDE. 

No actual marco de actuación, novos escenarios presentan novos desafíos e tamén 
renovadas potencialidades para o cooperativismo, factor de riqueza colectiva no desen-
volvemento dun medio sostible. A resposta cooperativa á evolución dos diferentes sectores 
económicos segue a ser un factor imprescindible de desenvolvemento sostible económica 
e socialmente dada a súa importante presenza na sociedade. 

A participación activa e plena das cooperativas galegas é un elemento clave na esta-
bilidade da nosa economía e sociedade pola súa estreita relación co entorno, ofrecendo 
valor ao conxunto da economía. As cooperativas, como dinamizadoras das súas zonas 
de influencia, teñen un importante papel que desempeñar atendendo a un dos principios 
básicos do cooperativismo: a súa implantación no desenvolvemento da comunidade na 
que se asenta a entidade, ofertando respostas ante necesidades cambiantes da economía 
e da sociedade.

Esta guía ten como obxectivo potenciar a mellora na adaptabilidade das cooperativas 
ao seu entorno económico e de mercado, a través da identificación de fórmulas financeiras 
apropiadas ás súas necesidades. O desenvolvemento deste documento permitiu a análise 
e introdución a aqueles axentes, públicos e privados, de diferentes prácticas financeiras. 

O resultado reflíctese neste documento financeiro no que se divulgan as fórmulas fi-
nanceiras de proxectos cooperativos así como sistemas alternativos de financiamento pro-
pio e alleo das empresas cooperativas e de economía social, de forma que se facilite a súa 
adaptabilidade ao entorno económico a través da atención ás súas necesidades financei-
ras, ao mesmo tempo que pode servir de elemento orientador das diferentes actuacións 
que poidan levar a cabo as cooperativas.

Cómpre, por último, agradecer a tódalas persoas, asociacións, emprendedores e coo-
perativas que nos concederon o seu tempo, os seus coñecementos e a súa experiencia sen 
as cales sería imposible a realización desta guía. A todas elas o noso agradecemento e 
recoñecemento máis sinceros.
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Conseguir apoio económico é unha das principais dificultades ás que se enfrontan as 
persoas emprendedoras nos procesos de auto emprego, agravado en moitos casos, can-
do a iniciativa se desenvolve baixo a fórmula cooperativa.Novos proxectos cooperativos 
son postos en dúbida, cada día, por entidades bancarias tradicionais.

Entre as dificultades que teñen que superar as sociedades cooperativas galegas para 
a súa integración nos mercados financeiros tradicionais, existen factores característicos 
nas cooperativas que provocan que as entidades financeiras esixan ás cooperativas unhas 
garantías moito máis rigorosas que as que lle son requiridas a outro tipo de proxectos 
empresariais.

Con este documento preténdese pór de manifesto a existencia de vías alternativas de 
financiamento, que abren novas expectativas e opcións para pequenas e medianas em-
presas, así coma para as persoas emprendedoras que non atopan ou que precisan outro 
tipo de fórmula financeira que vai máis aló do mercado financeiro tradicional , ou mesmo 
para aqueles aforradores que están interesados en valorizar os seus aforros doutro xeito.

En definitiva, preténdese dar a coñecer unhas opcións financeiras alternativas, que 
sexan máis responsables e adaptadas ás necesidades reais de cada proxecto  e ao entor-
no social no que teñen presenza.
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Moitas das funcións dos bancos, como a de gardar fondos, prestar diñeiro e garantir 
préstamos, así como o cambio de moedas, poden rastrearse ata a antigüidade. Durante 
a Idade Media, os cabaleiros templarios, non só almacenaban bens de gran valor senón 
que tamén se encargaban de transportar diñeiro duns países a outros. As grandes familias 
de banqueiros do Renacemento, como os Médici de Florencia prestaban diñeiro e finan-
ciaban parte do comercio internacional. Pode afirmarse que os primeiros bancos moder-
nos aparecen durante o século XVII en Suecia e Inglaterra.

Dende o seu nacemento os bancos evolucionaron ata converterse nas actuais entida-
des financeiras, nas que atopamos unha actividade algo máis sofisticada, con maiores 
servizos prestados: custodia do diñeiro dos/as clientes/as; emprego dese diñeiro para o 
desempeño da súa actividade a cambio dun interese en beneficio do cliente; oferta da 
disposición do diñeiro en caixeiros, tarxetas ou cheques; acceso a internet; domiciliación 
de cobros e pagos; concesión de financiamento;  ou  xestión de inversións.

Tipos de entidades bancarias: 

•	BANCOS.- Este tipo de negocio desenvolve basicamente dous tipos de actividades 
que son o fluxo do diñeiro dunha economía e a intermediación financeira. Na pri-
meira, o banco constitúe a canle de pagos e cobros das economías, a cambio de 
comisións polos seus servizos. Para a segunda actividade, tómanse recursos alleos 
en forma de depósitos, todas elas operacións de pasivo, para desenvolver opera-
cións de activo en forma de crédito e clientes.

•	CAIXAS DE AFORROS.-  Podemos definilas como institucións de carácter benéfico, que 
a diferenza dos bancos, non teñen o capital dividido en accións. No noso país 
adoitan ser propiedade de fundacións, concellos, deputacións ou comunidades 
autónomas. Reciben depósitos dos seus clientes e realizan as mesmas operacións 
cós bancos. Dos seus beneficios, unha parte destínase a actividades sociais.

•	COOPERATIVAS DE CRÉDITO .- Son sociedades constituídas de acordo coa lei 3/1987 
de 2 de abril, cuxo obxecto social é servir ás necesidades financeiras dos seus so-
cios e de terceiros mediante o exercicio das actividades propias das entidades de 
crédito.

•	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL.- É unha entidade pública empresarial, adscrita ao 
Ministerio de Economía y Hacienda a través da Secretaría de Estado de Economía 
y consideración da Axencia Financeira do Estado. O ICO traballa polo crecemento 
e a mellora da distribución da riqueza nacional e fomenta aquelas actividades 
económicas que pola súa transcendencia social, cultural, innovadora ou ecolóxica 
merezan unha atención preferente. Porque o ICO apoia os proxectos de investi-
mento das empresas españolas, para que sexan máis competitivas e contribúan 
ao progreso económico do noso país. O financiamento do ICO diríxese a impulsar 
sectores como a industria cinematográfica, o transporte, favorecer os proxectos de 
innovación tecnolóxica, as enerxías renovables, e potenciar a presenza das nosas 
empresas no exterior. Tamén colabora cos programas de política económica, en 
situacións de crise ou catástrofes naturais, en apoio á exportación ou para facilitar 
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créditos a persoas fóra das canles habituais de financiamento mediante a liña de 
Microcréditos.

•	SOCIEDADES MEDIADORAS DO MERCADO DO DIÑEIRO.- Son aquelas cuxo obxecto social 
consiste na intermediación financeira nos mercados monetarios, interbancarios de 
acordo co previsto na lei 24/1988, do mercado de valores, no mercado da débe-
da pública.

•	SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO.- Están constituídas como sociedades anónimas 
e teñen por obxecto único a realización de operacións activas e pasivas reguladas 
na lei 2/1981, podendo abrir contas de depósito a longo prazo e de aforro vin-
culado.

•	SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO.- A lexislación española establece que o 
arrendador ten que ser unha empresa especificamente constituída para desenvol-
ver este tipo de actividade, como as sociedades de arrendamento financeiro e ins-
titucións de crédito e bancarias. Necesita a autorización do Ministerio de Economía 
y Hacienda e debe estar adscrita no Rexistro Especial para este tipo de entidades 
que existe no Banco de España. Por outro lado, as sociedades de arrendamento 
financeiro, que pertencían segundo a lexislación española ao sector das Entidades 
de Crédito de Ámbito Limitado, sufriron recentemente unha reestruturación para 
adaptarse á normativa da Unión Europea, a cal as converteu en Establecemen-
tos Financeiros de Crédito(EFC). Como consecuencia desta reforma reduciuse o 
número de sociedades existentes de arrendamento financeiro. Estas entidades so-
amente poden conceder créditos para a adquisición dun ben.

•	ENTIDADES DE FINANCIAMENTO.- En sentido estrito podemos dicir que é a sociedade, 
xeralmente do grupo dunha entidade do sistema crediticio, banco ou caixa de afo-
rros, que facilita o financiamento para a adquisición de bens de equipo e bens de 
consumo duradeiro.

•	ENTIDADES DE FACTORING.- Son aquelas empresas que se encargan do cobro de fac-
turas doutros, ocupándose tamén de resolver os impagados e sendo retribuídas a 
través dun sistema de comisións.
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OBRA SOCIAL DAS CAIXAS DE AFORROS

Nas Caixas de aforros, existen unha serie de aspectos que están regulados por norma-
tiva autonómica e, entre outros encontrase a obra social. En Galicia, a obra social das 
Caixas de aforro esta regulada no Decreto Lexislativo 1/2005, de 10 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido das leis 7/1985, de 17 de xullo, e 4/1996, de 31 de maio, 
de caixas de aforros de Galicia e no Decreto da Consellería de Economía e Facenda 
261/1999, de 17 de setembro, que desenvolve a regulación da obra benéfico-social das 
Caixas de Aforros.

A Xunta de Galicia realizara un labor de orientación en materia de Obra Benéfico-
Social, indicando as principais necesidades e prioridades, sen prexuízo da liberdade de 
cada caixa en canto a elección dos destinos concretos do gasto.

Contía das dotacións

As Caixas de aforros destinarán a Obra Benéfico social, a totalidade dos seus exce-
dentes que non teñan que aplicarse a dotación de reservas por mandato legal, a reservas 
voluntarias e a creación e mantenemento da Obra Benéfico-Social.

Corresponde a Consellería de Economía e Facenda  autorizar os acordos aprobados 
pola asemblea xeral das caixas, relativos a determinación dos excedentes e a súa distribu-
ción conforme a normativa aplicable.

A contía e o destino da obra social esta enmarcado dentro do acordo de distribución 
dos excedentes tomado pola Asemblea Xeral, que terán que ser autorizados pola Conse-
llería de Economía e Facenda.

Destino da Obra Benéfico-Social

As dotacións que as Caixas fagan á Obra Benéfico-Social terán que destinarse a finan-
ciar investimentos ou promocionar actividades que satisfagan algún dos seguintes requi-
sitos:

 
Que favorezan o desenvolvemento cultural, educativo e socioeconómico de Gali-•	
cia
Que faciliten a integración social de colectivos marxinais.•	
Que favorezan, sobre todo, a grupos con baixos niveis de ingresos.•	

Para determinar aqueles proxectos que poidan constituír destinos da Obra Benéfico-
Social das Caixas de aforros utilízanse os estudios e análises existentes sobre a realidades 
socioeconómica de Galicia e aqueles outros que as propias Caixas puideran realizar con 
especial referencia ao territorio que constituíu a súa zoa de influencia.
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As Caixas de Aforros Galegas, tamén poderán con cargo as dotacións para a Obra 
Benéfico-Social financiar gastos situados fora de Galicia, para:

Participar solidariamente en proxectos de axuda humanitaria.•	
En areas nas que normalmente opere a Caixa•	
En núcleos nos que exista unha significativa presencia de poboación de orixe ga-•	
lego.
Por ser de interés socio-económico para Galicia.•	

Tipos de Obra Benéfico-Social

As obras Benéfico-Social poderán ser propias ou en colaboración. Terán a considera-
ción de propias cando o financiamento total e a administración corran a cargo da Caixa 
de Aforros exclusivamente, e o sostemento sexa aportado principalmente pola mesma; 
serán en colaboración, cando non se cumpra algunha das anteriores condicións.

As caixas de aforros de Galicia poderán colaborar entre si ou con outras institucións ou 
persoas privadas ou públicas para a creación, mantemento ou administración de obras 
benéfico-sociais financiadas con cargo ás súas respectivas dotacións.

 
O instrumento xurídico no que se formalice a dita colaboración será utilizable exclu-

sivamente para o dito propósito, someténdose expresamente á normativa de control e 
fiscalización aplicable á obra benéfico-social.

A Xunta de Galicia favorecerá a creación de mecanismos permanentes de colaboración 
entre as caixas para o desenvolvemento da súa obra benéfico-social así como entre estas 
e as entidades privadas ou públicas con análogas funcións.

Formas de xestión da Obra Benéfico-Social

A Obra Benéfico-Social poderase xestionar directamente pola propia caixa de aforros, 
ou ben de maneira indirecta, a través de fundacións ou outros entes creados ao efecto. En 
ámbolos casos a forma de xestión deberá ser aprobada pola asemblea xeral e someterse 
a autorización de Consellería de Economía e Facenda.

A creación e disolución de fundacións e outros entes que xestionen de maneira indirecta 
todo ou parte da Obra Benéfico-Social dunha caixa de aforros corresponde a asemblea 
xeral desta, así como a elaboración e aprobación dos seus estatutos e modificación poste-
riores, os cales comunicaránselle a Consellería de Economía e Facenda.

Impacto da Obra Benéfico-Social

Segundo as memorias e documentos da Confederación Española de Caixas de Aforros 
(CECA), o obxectivo principal de Obra Benéfico-Social é lograr reducir a exclusión social, 
creando un clima mais próximo a sociedade do benestar. Mediante as súas accións, cola-
boran na integración social dos individuos e no desenvolvemento dentro da sociedades, 
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asisten os máis necesitados e contribúen a protección do medio ambiente e do patrimonio 
histórico artístico.

As caixas de aforros investiron na obra social no 2006 un total de 1.524,62 millóns de 
euros, un 13,93 por 100 mais que no 2005. Durante o 2006 puxeron en marcha 140.319 
actividades desenvolvidas directamente polas obras sociais das caixas ou por algunhas 
das entidades, institucións, asociacións e ONG colaboradoras.

O número de centros de obra social a 31 de decembro de 2006 situábase en 4.630, na 
súa maior parte dedicados a Cultura e Asistencia social. O número de usuarios superaron 
os 106 millóns de persoas.

As magnitudes básicas por areas sociais son as expostas no seguinte cadro:

Areas sociales Centros Actividades
Recursos
 (Miles €)

Beneficiarios

Cultura e tempo libre 1.778 73.254 609.272 64.496.938

Asistencia social e 
sanitaria

1.909 44.364 489.190 26.621.537

Educación e investigación 367 15.338 262.502 7.617.936

Patrimonio Histórico 
Artístico e Natural

576 7.363 163.665 7.283.557

TOTAL 4.630 140.319 1.524.629 106.019.968

Responsabilidade social corporativa das Caixas de Aforros. Memoria 2006. Obra social. CECA.

As dúas areas onde mais se incrementaron as dotacións pola obra social son a de Asis-
tencia Social e Sanitaria e a de Patrimonio histórico artístico e natural. A primeira delas 
recibiu 489,19 millóns de euros, cun incremento do 20,17%, sobre todo en canto a asis-
tencia social se refire, onde recibiu 452,07 millóns de euros cun incremento do 21,23% 
con respecto o ano 2005.

A area de Patrimonio histórico artístico e natural, recibiu 163,66 millóns de euros, cun 
incremento do 33,28%, destinando boa parte desta subida a medio ambiente, un 47,88%, 
que é unha das preocupación que máis auxe está tendo nas Caixas de aforros para des-
tinar os gastos da súa Obra Benéfico-Social. 

A area que leva un maior volume de recursos sigue sendo  a de cultura e tempo libre, 
que recibiu 609,27 millóns de euros, incrementándose con respecto o ano 2005, soamen-
te, nun 7,34%.

Por último a area de Educación e Investigación destináronse 262,50 millóns de euros, 
cun incremento por debaixo da media da obra social, do 9,02%, e observando que os 
recursos dedicados a Investigación crecen máis que os dedicados a Educación, produ-
cíndose unha reducción do peso relativo tanto da area como dos dous apartados que a 
integran. 
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A obra social das caixas de aforros materializase mediante dous modelos de xestión 
ben diferenciados: a obra propia e a obra en colaboración.

O primeiro dos modelos consiste en que a caixa encargase da xestión das actividades 
en tódalas fases do proceso, desde a concepción da iniciativa, pasando pola súa execu-
ción, hasta chegar á análise final dos resultados obtidos. No caso dos centros considerase 
que son obra propia se son xestionados, administrados e dirixidos polas Caixas. A obra 
propia das Caixas de Aforros sumou un investimento no 2006 de 957,75 millóns de euros, 
o que representa un 62,82% do total.

O segundo dos modelos é o denominado obra en colaboración e implica a participa-
ción das entidades, asociacións ou institucións públicas ou privadas, alleas a caixa nas 
actividades da obra social. Neste modelo pódense encontrar infinidade de variedades 
e modelos de colaboración. O importe de recursos destinados a este modelo durante o 
2006 foi de 566,55 millóns de euros, o que supón un 37,18% do total.
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O sector bancario tradicional defende a obtención de beneficios en mercados especu-
lativos e unha selección estrita dos seus clientes, eliminando aos de  menor rendibilidade. 
Esta realidade distancia cada vez máis aos emprendedores  modestos do sector bancario 
e esixe unha maior presenza de fórmulas alternativas de financiamento. Produto desta 
situación xorden diferentes experiencias que, repartidas por todo o mundo, buscan unha 
maneira máis xusta e solidaria de relacionar ás comunidades e aos pobos co diñeiro.

A propia  banca tradicional non permanece allea a esta situación, e consciente dun 
novo nicho de mercado, formula diferentes propostas,  dando luz verde a  iniciativas como 
os fondos éticos, solidarios ou verdes.

Resposta ás necesidades e esixencias diferentes

Dentro do propio estado español, diferentes iniciativas están a pór en marcha proxectos 
de banca que traballan cunha visión diferente do sistema financeiro. Desde estruturas ban-
carias que, a pesar de existir normas ríxidas, financian proxectos con criterios ambientais, 
sociais e solidarios, ata estruturas diferentes nas que se apoian proxectos relacionados coa 
agricultura ecolóxica, empresas de inserción social, proxectos de dinamización laboral con 
colectivos desfavorecidos, enerxías renovables, comercio xusto, economía solidaria, etc. 
Neste senso a entidade máis sobresaínte neste ámbito en España é Tríodos Bank, entidade 
bancaria creada en 1980 en Holanda, cuxo obxectivo é contribuír a un cambio positivo e 
sostible da sociedade desde o sistema financeiro. A sucursal española abriu en 2004.

        
Pese a ese intento máis humanizador por parte da banca tradicional, é fóra do mun-

do bancario e dentro da economía social onde si atopamos verdadeiras alternativas que 
sensibilizan co emprendedor ou emprendedora no día a día. Cada vez máis persoas se 
preguntan, no momento de investir os seus aforros, o destino e o uso que se fai do seu 
diñeiro. Xa non se busca soamente rendibilidade, senón que os seus investimentos poidan  
contribuír a facer posible un futuro máis digno para outras persoas.

Os instrumentos financeiros alternativos atenden ao desenvolvemento de actividades 
económicas non lucrativas de difícil financiamento en circuítos financeiros tradicionais, 
dado o carácter das actividades ou a situación económica do emprendedor.  Perseguen 
propiciar a inserción de homes e mulleres, mediante a súa creación ou inclusión en acti-
vidades formais, así como participar activamente na revitalización social das súas comu-
nidades. 

O sector alternativo pódese definir como aquelas estruturas que pretenden ofrecer ser-
vizos financeiros adaptados ás necesidades de quen non ten acceso aos servizos bancarios 
tradicionais, a pesares de desempeñar un papel importante en termos de desenvolvemen-
to local.
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Canles de financiamento alternativo

  Dentro de sector alternativo pódense diferenciar tres tipos de iniciativas:

As que xorden da sociedade civil e que teñen como obxectivo apoiar proxectos sociais.•	  

Este tipo de iniciativas  componse xeralmente por un grupo de cidadáns interesa-
dos no desenvolvemento económico de seu territorio que adquiren forma asocia-
tiva ou cooperativa. En termos xerais, as iniciativas xurdidas da sociedade civil ca-
racterízanse por ter obxectivos solidarios, apoiar a posta en marcha de proxectos, 
e por ofrecer en certas ocasións un apoio adicional para a xestión e planificación 
financeira.  Estas iniciativas alternativas  plásmanse na creación de organizacións 
de dereito privado (cooperativas, asociacións, sociedades de responsabilidade li-
mitada) que teñen un radio de acción territorial limitado e que obteñen os seus 
recursos financeiros do aforro local de particulares e empresas, aínda que a miúdo 
reciben apoio de organismos públicos.  

Como consecuencia destas iniciativas xorden, entre outras, as seguintes estruturas 
e produtos financeiros: 

As sociedades de capital risco de proximidade e capital risco solidario � . Estas 
sociedades poden crearse ben polo sentimento de pertenza a unha rexión 
cuxo potencial económico desexase defender ou ben, en termos máis solida-
rios, o obxectivo que perseguen é investir na creación de emprego. En todo 
caso, os particulares  e as empresas invisten, no marco de sociedades de ca-
pital risco, na creación o desenvolvemento de empresas conxugando aforro 
de proximidade con solidariedade. 

As cooperativas financeiras ou  mutuas de autoxestión � . Este tipo de entidades 
desenvolvéronse, sobre todo, no norte de Italia. Esta iniciativa tivo a súa orixe 
no comercio xusto ao que se engadiron asociacións de tipo cultural, coopera-
tivas de crédito e Mutuas de Auto Xestión (MAG).  O apoio financeiro destas 
entidades está condicionado á calidade social dos proxectos, ás relacións 
de confianza entre asociados (avaliación ética) e a solvencia financeira dos 
proxectos presentados (avaliación técnico- económica).   

Os investimentos compartidas.•	  

Son formas de valorización financeira dos aforros no mercado libre. Unha parte 
dos ingresos obtidos  reembólsanse en forma de donativos a asociacións que ope-
ran en países en vías de desenvolvemento, en proxectos locais, de inserción social, 
etc. 

Os bancos éticos •	

Unha das primeiras iniciativas en relación cos créditos solidarios  encontrámola 
no fenómeno dos “bancos dos pobres” que xorden nos países en vías de desen-
volvemento. A principal crenza deste tipo de bancos é que un crédito financeiro 
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por modesto que sexa, pode ser o impulso decisivo para sacar a unha familia da 
indixencia mediante o auto emprego. Un dos seus produtos estrela, o microcrédito  
baséase en dar soporte financeiro, a pequenas iniciativas empresariais por parte 
de colectivos que polas súas condicións socioeconómicas, non teñen acceso ás 
vías tradicionais de crédito. O referente básico deste tipo de bancos é o Grameen 
Bank, fundado en Bangladesh en 1974 polo profesor universitario de economía 
Muhammad Yunnus. 
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IGAPE Axencia de desenvolvemento rexional de Galicia

Como ente de dereito público con personalidade xurídica e patrimonio propios, entre 
os seus principais obxectivos están os de fomentar a creación de novas empresas, pro-
mover a mellora da produtividade e competitividade das sociedades xa asentadas na 
Comunidade Autónoma, atraer investimentos foráneos e facilitar a internacionalización 
do tecido produtivo. 

Promover as actuacións de cooperación e os proxectos colectivos, reforzando o traballo 
de colaboración e o propio tecido asociativo galego, constitúe un dos obxectivos principais 
do Igape. 

Os eixes de actuación segundo os presupostos 2007 son os seguintes:

Eixe 1 :•	  Emprendedores e mellora do capital humano.

Achegar formación, asesoramento e titoría, no momento en que sexan requiridos, 
para facilitar a transformación de ideas en proxectos de empresa, así como ha-
bilitar ferramentas, servizos e instrumentos financeiros adecuados para apoiar a 
implantación das novas iniciativas empresariais.

Eixe 2 :•	  Investimento empresarial.

Prestación de apoios para facilitar a implantación dos proxectos empresariais  de 
maior impacto no tecido produtivo e xeradores de emprego de calidade, favore-
cendo a implantación de proxectos cuantiosos, a partir de 600.000 euros, median-
te a Base de Investimentos, que concede subvencións a fondo perdido compatible 
cos apoios previstos na Lei de incentivos rexionais do Ministerio de Economía, con 
atención particular a proxectos de carácter medioambiental e a proxectos que se 
implanten nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal.

Eixe 3 :•	  Internacionalización.

Un dos eixes principais, necesaria para que as empresas poidan ser realmente 
competitivas, consolidarse e medrar. O Igape asiste nas diferentes fases do proce-
so desde a súa sede central, Galicia, ou nos países de destino.

Eixe 4 :•	  Incremento da produtividade a través do coñecemento e a innovación.

Fomento da capacitación das nosas empresas a través do coñecemento e da inno-
vación en tódolos ámbitos da xestión empresarial. Contempla apoios financeiros 
mediante subvencións a proxectos empresariais para a mellora da produtividade 
e do capital organizativo, prestación de servizos tecnolóxicos e apoios para o fi-
nanciamento da innovación.

Eixe 5 :•	  Subsidiación de xuros e outros apoios.

Apoios financeiros á realización de investimentos.
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Eixe 6 :•	  Proxectos Igape proactivo.

Un dos obxectivos do Instituto, identificar necesidades e actuacións de mellora que 
faciliten a eliminación de barreiras para o crecemento das empresas e conduzan 
a unha atención integral das necesidades dos empresarios.

Eixe 7 :•	  Actividades soporte.

Actividades de información e difusión dos servizos e apoios do instituto e os gastos 
xerais de funcionamento do Instituto

As Axudas e Servizos da Axencia de desenvolvemento rexional de Galicia son:

PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL•	

Creación de novos emprazamentos empresariais ou ampliación dos existen- �
tes
Proxectos de servizos avanzados �
Mellora da produtividade: proxectos de investimento tecnolóxico �
Mellora da organización das pemes: ferramentas de xestión e cadros de   �
mando
Proxectos de mellora ambiental �
Creación de empresas promovidas por novos emprendedores �

LIÑAS DE FINANCIAMENTO•	

Microempresas (menos de 10 traballadores/as) �
Peme xove �
Peme competitiva �
Convenio Igape – ICO – EEFF, para crecemento empresarial, internacionali- �
zación e emprendedores

INICIATIVAS XERADORAS DE COÑECEMENTO NAS PEMES•	

Plan de sucesión, estudos de mercado e para expansión, diagnósticos empre- �
sariais, implantación de RSC
Proxectos de deseño �
Proxectos de cooperación para a internacionalización e presenza en eventos  �
internacionais
Contratación de persoal cualificado �
Empresas que desenvolven software �

PROXECTOS COLABORATIVOS DE CARÁCTER EMPRESARIAL•	

Iniciativas de difusión da cultura emprendedora, da innovación e a interna- �
cionalización
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Proxectos de creación de servizos mancomunados �
Proxectos de benchmarking e identificación e implantación de boas prácticas  �
empresariais
Programas de especialización profesional �
Intercambio de experiencias para a xeración de proxectos de innovación co- �
operativos
Preparación de proxectos de innovación para concorrer a convocatorias pú- �
blicas estatais ou europeas
Organización de misións empresariais internacionais directas e inversas �
Creación de redes e vinculación estable Igape – Estruturas do territorio �

INNOEMPRESA. Dirixido a pemes con un ou máis empregados por conta allea, e •	
a Organismos Intermedios.

Innovación organizativa e xestión avanzada: �
proxectos de innovación �  nas seguintes áreas:

Organización da produción »
Relación de provedores/clientes »
Modelos de marketing e de comercialización »
Xestión medioambiental »
Innovación na eficiencia enerxética »
Innovación loxística e de distribución »
Xestión de recursos humanos »

diagnósticos de situación e elaboración de plans estratéxicos �
deseño de novo produto � , podendo incluír outros custos de deseño sempre 
que estean asociados ao novo produto no mesmo proxecto

Innovación Tecnolóxica e de Calidade: �
diagnósticos tecnolóxicos e plans de mellora tecnolóxica �  mediante o ase-
soramento a empresas a través da utilización de centros tecnolóxicos, do-
utros centros de investigación e de consultoras especializadas para a im-
plantación de solucións específicas. 

proxectos de desenvolvemento tecnolóxico aplicado � .
 

implantación e certificación �  de acordo coas normas UNE 166.001 (proxec-
tos de I+D+i) e UNE 166.002 (sistemas de xestión da I+D+i).

implantación e certificación  � de sistemas de xestión ambiental (ISO 14001), 
sistemas integrados de calidade e medioambiente ( ISO 14001+ISO 
9001), excelencia empresarial  EFQM e sistemas de xestión da seguridade 
da información (ISO 27001 ou eventuais desenvolvementos posteriores).

Innovación en Colaboración: �
proxectos presentados por grupos de empresas cuxa actividade  forme par- �
te da cadea de valor global dun produto, a través de proxectos integrados 
de xestión loxística, medioambiental ou enerxética e outros proxectos in-
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novadores de implantación conxunta, como enxeñería concorrente ou des-
eño distribuído, destinados a mellorar procesos e produtos de empresas 
relacionadas pola cadea de valor.

i � dentificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento de solucións 
técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados com-
partidos por grupos de pemes.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

SOGARPO Sociedade de Garantía Recíproca

Sociedade de xestión financeira que, se ben no seu ámbito de actuación comprende 
toda a Comunidade Autónoma de Galicia, opera fundamentalmente nas provincias de 
Pontevedra e Ourense, participando nela Organismos Oficiais, Institucións, a práctica to-
talidade da banca establecida en Galicia e as empresas máis representativas dos distintos 
sectores.

A súa misión é facilitar ás pemes, a través do seu aval, o acceso ao crédito nas mellores 
condicións en canto a tipos de xuro, comisións e prazos de amortización, así como facili-
tarlle o asesoramento financeiro necesario para mellorar no posible a súa xestión.

Ó ser unha Sociedade de Garantía Recíproca, está aberta a tódalas pequenas e media-
nas empresas, as cales participan cunha cantidade simbólica no seu capital e benefícian-
se de tódalas vantaxes que, a través dela, canalizan diversos organismos públicos, entre 
outros.

A capacidade de xestión venlle dada polo apoio que lle prestan os seus Socios Protecto-
res e polas súas empresas asociadas que, á súa vez, demandan novas solucións financei-
ras, tipos de xuro preferentes, subvencións e prazos de amortización máis dilatados, como 
elementos básicos á hora de competir nos distintos mercados.

Presta servizos integrais de asesoramento, e a relación de produtos que oferta é a se-
guinte:

AVAIS FINANCEIROS•	

Préstamos. �  Unha das grandes desvantaxes da peme con respecto á grande 
empresa é que, con carácter xeral, o seu financiamento establécese no curto 
prazo e a tipos de xuro máis altos. Para corrixir estas diferenzas, SOGARPO 
pon a disposición das pequenas e medianas empresas préstamos a longo 
prazo que refinancien o seu endebedamento a curto, obtendo, mediante o 
seu aval, un xuro preferencial. Tamén a través do SOGARPO pódense aplicar 
a esta finalidade préstamos subvencionados polo IGAPE, que conta con im-
portantes rebaixas no tipo de xuro aplicable.
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Créditos. �  Pólizas de crédito destinadas a financiar capital circulante con prazos 
de amortización que oscilan entre 1 e 3 anos, o que permite un importante 
aforro no seu custe financeiro.

Leasing. �  Unha alternativa interesante para o financiamento de certos tipos de 
investimento, como maquinaria, elementos de transporte, etc. que mediante a 
fórmula de “arrendamento financeiro”, permite o acceso á adquisición destes 
bens en condicións vantaxosas e cun prazo de amortización dilatado.

AVAIS TÉCNICOS•	

As empresas poden obter calquera tipo de aval ou fianza para presentar ante 
Organismos Públicos, provedores, etc. solicitando un aval único ou subscribindo 
unha liña de avais cun límite previamente fixado para que sexa o propio empresa-
rio quen xestione a súa dispoñibilidade.

AVAIS ECONÓMICOS•	

Préstanse para poder responder ante terceiros por unha obriga directa de pago. 
Poden solicitarse como aval único ou subscribir unha liña de avais cun límite pre-
viamente fixado para que sexa o propio empresario/a quen xestione a súa dispo-
ñibilidade

AFIGAL Sociedade de Garantía Recíproca

Sociedade cunha dilatada experiencia no campo dos Servizos Financeiros. Está forma-
da por empresas e os seus produtos e servizos están dirixidos a elas. As súas actividades 
teñen como destinataria a empresa e os seus obxectivos fundamentais son:

 negociar e conseguir para os seus socios as mellores Liñas Financeiras e de Avais •	
Técnicos.
outorgar avais financeiros, técnicos e especiais ás Pequenas e Medianas Empresas •	
permitindo a estas o acceso ao financiamento a longo prazo, en condicións prefe-
renciais de tipos de interese, comisións e prazos de amortización.
prestar servizos de asistencia e asesoramento financeiro ás Pemes.•	
tramitar con axilidade e eficacia as operacións acollidas a Liñas de crédito subven-•	
cionadas (IGAPE, ICO, etc...)

Ofertando os seguintes produtos:

AVAIS FINANCEIROS•	

Garanten riscos dinerarios nas que as persoas beneficiarias son Entidades de Cré-
dito, Caixas de Aforro e Bancos.

Préstamos, Leasing e Créditos en Condicións Preferentes, xa que están adaptadas 
ao máximo ás necesidades da empresa e nas mellores condicións, beneficiándose 
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dos distintos Convenios de colaboración da Sociedade coas Entidades Financei-
ras.

AVAIS TÉCNICOS•	

Son fianzas que se prestan para a presentación a concurso (aval provisional) e 
licitación (aval definitivo) para contratos de obras diversas, principalmente ante a 
Administración, avais para contratos de subministros, prestación de servizos, anti-
cipos a clientes, etc... Algunhas das vantaxes deste tipo de avais é a oferta dunha 
gran flexibilidade á empresa beneficiaria, competitivo custe, facilitan a inclusión de 
contratos, evitan a inmobilización de recursos que suporía a constitución en efectivo 
dos avais, e permite manter libres os límites de risco coas entidades financeiras.

SOCIEDADES DE CAPITAL RISCO

XESGALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco Galega, S.A.

O Capital Risco é unha actividade financeira consistente en proporcionar recursos a 
medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada. Desde o punto de vista 
financeiro, supón un incremento dos fondos propios, engadindo credibilidade e estabili-
dade financeira, e desde o punto de vista interno da empresa axuda á profesionalización 
da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional, apoiando a 
internacionalización e outros servizos.

Xesgalicia financia o desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais 
e minoritarias no capital social das empresas. Como complemento, outórgalles préstamos 
participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas, realizán-
doo a través da xestión e administración de diferentes e específicos Fondos de Capital Ris-
co. O único requisito a ter en conta, é que sexan empresas non financeiras cuxos valores 
non coticen no primeiro mercado da Bolsa de Valores.

A composición do Capital Social de Xesgalicia está composta por un 70% IGAPE - Xunta 
de Galicia e un 30% procedente de Aforro Corporación. 

Xesgalicia participa nas empresas a través de diferentes fondos de capital risco:

Fondo Emprende•	

Oriéntase a proxectos empresariais promovidos por novos emprendedores/as, a 
sociedades de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e a aquelas 
que acometan actividades novas e/ou apliquen novas tecnoloxías. Está especial-
mente dirixido a proxectos innovadores, que permitan mellorar a competitividade 
empresarial, ben sexa a través de avances na distribución, nas estruturas organi-
zativas ou mediante a combinación de tecnoloxía e mercadotecnia.
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Fondo Adiante•	

Oriéntase a empresas xa existentes que poidan estar necesitadas de apoio financei-
ro e de xestión, para salvar unha situación temporal de dificultades ou para evitar 
que poidan chegar a atoparse nela. Estas empresas terán que ser viables técnica, 
comercial e financeiramente. A porcentaxe máxima de participación do Fondo no 
capital da empresa será do 45% e este investimento non superará o 25% do activo 
total do Fondo.

Fondo Aquagal•	

Oriéntase a empresas cuxo obxecto sexa a produción, investigación e desenvol-
vemento de todo tipo de actividades relacionadas coa acuicultura, así como a 
comercialización dos seus produtos.

Fondo Galicia – Norte de Portugal•	

O seu obxecto consiste en promover o desenvolvemento empresarial e as relacións 
económicas entre os dous países, mediante a participación temporal en empresas 
que realicen investimentos na eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Apóianse:

investimentos en Galicia promovidos por empresas con actividade produtiva  �
no Norte de Portugal
investimentos no Norte de Portugal promovidos por empresas con actividade  �
produtiva en Galicia
investimentos conxuntos nestas e noutras áreas xeográficas, que repercutan  �
positivamente sobre as economías das dúas rexións.

SODIGA, S.G.R.•	  

Os investimentos diríxense a empresas con alto potencial de crecemento, xestiona-
das por empresarios/as de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación 
co desenvolvemento e consolidación da economía e da industria de Galicia.

INESGA•	

Investimentos Estratéxicos de Galicia constituíuse como Fondo de Desenvolvemen-
to en novembro 1994, coa finalidade de facilitar financiamento a proxectos de 
investimento viables desde unha óptica privada e que resultasen de especial in-
terese para a economía galega. INESGA pode financiar ata un 40% do investi-
mento previsto, mediante un préstamo a longo prazo a un tipo de interese neto 
equivalente ao EURIBOR. O IGAPE poderá subvencionar a comisión de apertura, 
a marxe sobre o EURIBOR e outorgar un aval que dea cobertura ao 30% do risco 
da operación.
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GESCAIXA GALICIA Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco

Sociedade que inviste o seu patrimonio en empresas non cotizadas que desenvolven os 
seus proxectos innovadores.

Promove proxectos empresariais e impulsa inversións en empresas xa existentes a tra-
vés dos seus Fondos. Os fondos entran nas sociedades para desenvolver proxectos que 
perseguen o aumento de valor das compañías, e procede ao desinvestimento unha vez 
cumpridos os obxectivos previstos.

GesCaixa Galicia xestiona dous Fondos:

FONDO INVERCAIXA GALICIA F.C.R. •	 dirixe os seus investimentos cara a promoción e/
ou fomento de empresas non financeiras cuxos valores non coticen no primeiro 
mercado da Bolsa de Valores, principalmente mediante a participación temporal 
no seu capital.

FONDO SOCIAL CAIXAGALICIA F.C.R.•	  promove o investimento en empresas e/ou proxec-
tos que favorezan o desenvolvemento cultural, educativo e socioeconómico de Ga-
licia, faciliten a integración de colectivos marxinais e/ou favorezan a grupos con 
baixos niveis de ingresos.

UNIRISCO GALICIA Sociedade de Capital Risco

Constituíuse baixo a iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela co obxectivo 
de promove-la creación de empresas que aproveiten o coñecemento xerado pola Univer-
sidade, mediante operacións de investimento temporal no seu capital ou outros instrumen-
tos financeiros, sempre baixo criterios de rendibilidade e creación de emprego.

Ferramenta de estímulo empresarial que facilita:

o desenvolvemento tecnolóxico, ó abrir alternativas á transferencia do coñecemen-•	
to da Universidade á sociedade, a través da creación de empresas.
a creación e mantemento de emprego no seo da comunidade universitaria en •	
definitiva, a creación dunha cultura emprendedora na Universidade, tratando de 
incrementa-la predisposición dos membros á creación de empresas.

VIGO ACTIVO, S.C.R., S.A.

Nace como sociedade de capital risco para contribuír ao desenvolvemento económico 
de Vigo e a súa área de influenza, así como de Galicia. Actividade:

Capital Risco: participación temporal y minoritaria.•	
Préstamos participativos: tramo fixo e variable. Garantía, o proxecto.•	
Outras formas de financiamento permitidas por Lei.•	
Asesoramento.•	
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BUSINESS ANGELS 

Estratexias máis eficaces para promover a creación de empresas con alto potencial de 
crecemento. Os angels investidores están a demostrar ser unha parte integral de mercado 
de capitais, principalmente na achega de fondos para empresas que se atopan no inicio 
da súa actividade.

Trátase de persoas físicas con amplo coñecemento de determinados sectores e con 
capacidade de inversión que impulsan o desenvolvemento de proxectos empresariais con 
alto potencial de crecemento nas súas primeiras etapas de vida, achegando capital e valor 
engadido á xestión. Os business angels diferéncianse dos investidores tradicionais e do 
capital risco na súa implicación na xestión da empresa.

Ao igual cas entidades de capital risco, trátase de investidores que apostan por un 
proxecto empresarial, sen involucrarse no día a día, pero achegando un valor engadido. 
Permite manter o anonimato das partes ata o momento do primeiro contacto e posibilitar 
un marco formal para a negociación e os intercambios entre elas. 

Neste ámbito encádrase a creación da Red Española de Business Angels, que á súa vez, 
intégrase como primeira rede nacional na EBAN, European Business Angels Network. 

Os Business Angels son algo máis que investidores que achegan o seu capital a unha 
empresa que es está a xestar ou que precisa crecer. Ademais de inxectar diñeiro, implí-
canse no proxecto e ofertan dous elementos se cabe aínda máis importantes para o éxito: 
contactos e experiencia na xestión. Pero ¿como se atopan o executivo que quere apoiar 
unha nova aventura empresarial a persoa emprendedora que ten unha boa idea, aínda 
que non dispón dos fondos? Neste punto entran en xogo as chamadas bans (business 
angels networks). Galicia conta con tres destas redes.

UNIBAN University Business Angels Network, Rede de Investidores Privados

É a primeira rede de Business Angels impulsada por unha universidade pública de 
ámbito estatal. Forma parte de UNIEMPRENDE, o programa de creación de empresa da 
Universidade de Santiago. 

Os seus obxectivos xiran sobre dous eixes:

posta en contacto de emprendedores innovadores do ámbito universitario e •	 Busi-
ness Angels.
difusión de información e tarefas de sensibilización sobre a figura do •	 Business An-
gels como dinamizador da creación de empresas innovadoras

BANG  Business Angels Network de Galicia

Rede que opera en Galicia e pretende identificar persoas emprendedoras con ideas 
empresariais innovadoras para apoiar os seus proxectos con capital semente, coñece-
mento e experiencia en xestión empresarial co obxectivo principal de rendibilizar a curto e 
medio prazo o investimento.
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BANG ataca directamente aos déficits críticos co que se atopan os/as emprendedores 
galegos/as: a falta de capital risco (en sentido estrito, por aquí o capital risco tradicional 
só inviste en proxectos seguros”, e por tanto escasamente innovadores) e de experiencia 
en xestión dunha empresa.

ALAMUT  Business Network, S.L.

Investidor privado que dispón de fondos ou recursos financeiros que inviste a risco e 
ventura en iniciativas emprendedoras alleas e normalmente en fases iniciais da vida das 
empresas, achegando non soamente financiamento senón tamén apoio á xestión, expe-
riencia e network ou rede de contactos, normalmente antigos emprendedores/as, directi-
vos/as de empresa ou profesionais liberais cun punto de filantropía.

É a primeira sociedade de investimento privado especializada en proxectos tecnolóxi-
cos, que ademais de investir de forma directa nestes proxectos, actúa tamén como ban, é 
dicir unha business angel network, promovendo o matching entre proxectos que buscan 
financiamento e investidores que buscan proxectos. 

ALAMUT dirixe os seus investimentos en Capital semente (Seed Capital) e capital cre-
cemento (Start up). Se ben é importante o investimento en capital, a maioría das veces os 
recursos humanos son o factor decisivo.
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Tríodos Bank España
C/ José Echegaray, 5
28230 Las Rozas - Madrid (Comunidad de Madrid)

T/u 902 360 940 / -                       
@ info@triodos.es
c www.triodos.es

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Contribuír a un cambio positivo e sostible da sociedade des-
de o sistema financeiro. Polo que inviste unicamente en empresas e iniciativas que 
ademais de ser economicamente rendibles aportan valor engadido de carácter 
medioambiental, social e cultural. 

FORMA XURIDICA:•	  Banco

SERVICIOS:•	  Contas correntes e contas de aforro a imposicións a prazo fixo de alta 
rendibilidade; son solucións bancarias de aforro sensatas cunha alta rendibilidade 
social, medioambiental y cultural.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Calquera empresa, institución ou organización poden ser finan-
ciados por Triodos Bank sempre que teñan claros obxectivos sociais, medio - am-
bientais e culturais e poidan ser viables economicamente no tempo.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Organizacións, empresas e institucións de referencia den-
tro do ámbito de cooperación ao desenvolvemento, apoio a grupos en risco de 
exclusión social, comercio xusto, discapacidade, enerxías renovables, agricultura 
ecolóxica, bio - construción, turismo sostible, educación, arte, etc.

Financiou a proxectos cooperativos en Madrid, Córdoba e sobre todo en Catalu-
ña.
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Fundación Investimento e Aforro responsable (FIARE)
Santa María, 9
48005 Bilbao (País Vasco)

T/u 944153496 / 944154286
@ info@fiare.org

c ww.fiare.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Fiare ten por obxectivo financiar actividades económicas que 
teñan un impacto social positivo. Isto significa apoiar empresas e proxectos sociais, 
ecolóxicos, culturais e humanitarios, e poñer os recursos ao alcance das persoas 
máis pobres, dos socialmente excluídos e, en xeral, de todas aquelas persoas que 
non teñen acceso o financiamento dos bancos convencionais.Ser viable e obter 
excedentes económicos que permitan o crecemento, o investimento e reinvestimeto 
social, a modernización e a cobertura de imprevistos, respectando unha serie de 
criterios éticos básicos. Fomentar a creación de iniciativas de investimento e aforro 
ético e responsable, sensibilizando á sociedade vasca sobre ditas alternativas de 
aforro responsable.

FORMA XURIDICA:•	  Fundación

SERVICIOS:•	  
Préstamos: �  Cobertura de Necesidades Básicas de persoas físicas tanto no noso 
entorno como no Sur. 
Financiamento xenérico, �  (estrutura, locais e tesourería) a entidades que traba-
llan con persoas en situación ou risco de exclusión, organizacións non go-
bernamentais para o desenvolvemento e a cooperación co Sur, Empresas da 
economía solidaria e en xeral a todas aquelas entidades sen ánimo de lucro 
que promoven o desenvolven actividades con impacto social positivo. 
Créditos: �  para a posta en marcha de proxectos empresariais presentados por 
calquera persoa física ou xurídica, estando a súa aprobación suxeita á avalia-
ción ético social tanto da entidade solicitante como do proxecto. 

PÚBLICO OBXECTO:•	  Persoas físicas e xurídicas en xeral.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Proxectos sociais, educativos, culturais, medio - ambien-
tais, de turismo sostible, comercio xusto e responsable, apoio ao desenvolvemento 
local. Igualdade de oportunidades, respecto aos dereitos humanos.
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Coop57
C/ Méndez Núñez, 1 pral. 2a
08003 Barcelona (Cataluña)

T/u 93 268 29 49 / 93 310 72 53
@Coop57@coop57.coop 

c www.coop57.coop 

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Destina os seus recursos propios a dar préstamos a proxec-
tos de economía social que promovan a ocupación, fomenten o cooperativismo, o 
asociacionismo e a solidariedade en xeral, e promovan o desenvolvemento sosti-
ble sobre a base de principios éticos e solidarios.

OBSERVACIÓNS:•	  
Desde 2005: �  Coop57 Aragón: c/ Maioral, 9 Zaragoza

Teléfono: 976 440 530
 �
Desde 2006: �  Coop57 Madrid: c/ Embaixadores, 35 baixo

madrid@coop57.coop / www.coop57.coop

FORMA XURIDICA:•	  Cooperativa de servizos financeiros

SERVICIOS:•	  
Préstamos a curto e longo prazo. �
Circulante. �
Anticipos subvencións �

PÚBLICO OBXECTO:•	  Entidades socias de coop57, cooperativas, asociacións, funda-
cións, ONG e entidades de economía social en xeral.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Proxectos de alto contido social, propostos polas entidades 
socias e aplicando os principios da banca ética: coherencia, competitividade,  par-
ticipación, transparencia, solidariedade, reflexións e proximidade.
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Oikocredit Cataluña
C/Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona (Cataluña) 

T/u 93 441 63 06 / 93 441 63 06
@ catalunya@oikocredit.org

c www.oikocredit.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  O principal obxectivo da Asociación é a captación de fondos 
no  noso país para investilos en OIKOCREDIT Internacional,  de forma que este di-
ñeiro sexa destinado ao financiamento de proxectos de desenvolvemento en países 
do Terceiro Mundo en forma de préstamos. Co fin de  traballar cos pobres na súa  
loita pola autodeterminación, a través das súas empresas produtivas. 

OBSERVACIÓNS:•	  En España tamén está Oikocredit Euskadi (Viúva de Epalza, 6 48005 
Bilbao 94 416 68 56 Euskadi@oikocredit.org)

FORMA XURIDICA:•	  Asociación creada por varias ONG catalas para dar apoio á coo-
perativa Oikocredit Internacional

SERVICIOS:•	  Concesión de préstamos, garantías ou investimentos en capital. Os prés-
tamos permiten aos socios/as facerse partícipes independentes da súa propia so-
ciedade e a unha relación independente baseada na igualdade e  na dignidade.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Colectivo de persoas máis desfavorecidas, especialmente cando 
as mulleres son beneficiarias directas.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  O proxecto beneficia aos pobres ou persoas desfavoreci-
das, contribuíndo ao desenvolvemento social e económico da comunidade. Presta 
unha especial atención ao impacto ecolóxico. Favorece á estrutura cooperativa 
porque permite ós pobres participar directamente no funcionamento e administra-
ción do proxecto. Dáselle preferencia a proxectos dirixidos por mulleres ou onde 
son beneficiadas directas.
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REAS Galicia, Rede de Economía Alternativa e Solidaria
Urbanización Hortensia, 6
15865 Brión  - A Coruña  (Galicia)

T/u 986 850 450 / -
@ reasgalicia@reasnet.com

c www.reasnet.com 

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  O fin principal de REAS é facer posible outra maneira de 
enfocar e xestionar a economía, potenciando, apoiando e coordinando iniciativas 
asociativas, empresariais, económicas e financeiras que están comprometidas cos 
principios da Carta Solidaria.

OBSERVACIÓNS:•	  Reas Andalucía- Euskalerría – Madrid- Aragón- Baleares- Canarias 

FORMA XURIDICA:•	  Asociación de carácter non lucrativo: En REAS coexisten practi-
camente todas as formas xurídicas e empresariais posibles. Observamos que as 
formas coñecidas como de “economía social “(cooperativas e sociedades laborais) 
representan máis do 30% do total. As fórmulas sociais (Asociacións e Fundacións) 
representan máis do 50% (no conxunto das Entidades non lucrativas é do 83%).

SERVICIOS:•	  Financiamento solidario: Os recursos económicos deben utilizarse con 
un proveito social, creando emprego, axudando á inserción socio - laboral de 
persoas excluídas, provendo de produtos ou servizos de utilidade social, apoian-
do procesos produtivos limpos, mercado social, consumo responsable, comercio 
xusto...

PÚBLICO OBXECTO:•	  Persoas físicas e xurídicas en xeral.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  
Reciclaxe e recuperación. �
Microcréditos para creación de iniciativas de auto emprego: cooperativas,  �
sociedades laborais ou autónomos para ex- drogo dependentes ou parados 
de moi larga duración.
Transporte (Empresas de mensaxeiros/as en bicicleta e con discapacitados). �
Empresas de xardinería e viveiros. �
Comercio Xusto  e  cooperativas de consumo e de distribución de produtos  �
ecolóxicos.
Intervención social. �
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IDEAS: Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria
Polígono Industrial Amargacena, parcela 9, nave 7
14013 Córdoba (Andalucía)

T/u 957 429 080 / 957 4290845
@ info@ideas.coop
c www.ideas.coop

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  O obxectivo de favorecer unhas relacións comerciais máis 
xustas e dignas e un consumo responsable,a través da importación e distribu-
ción de produtos de Comercio Xusto e a realización de accións de investigación, 
formación e sensibilización en consumo responsable. Encárganse da importación 
e distribución de produtos artesanais e alimentarios dentro do marco ético do 
Comercio Xusto. Aparte IDEAS realiza labores de sensibilización, cooperación e 
educación para o desenvolvemento, campañas de presión política, e programas 
de asistencia técnica aos grupos produtores. A súa actividade está encamiñada a 
favorecer unha transformación social e económica, fomentando unhas relacións 
comerciais máis xustas e dignas, e un consumo responsable.

OBSERVACIÓNS:•	  
IDEAS: departamento de compras e vendas:

Hermanos García Noblejas, 41 bis 
28037 Madrid 
Tel..: 91 407 41 15
Fax: 91 407 10 38 
Correo- e: ventas@ideas.coop

FORMA XURIDICA:•	  Empresa social e solidaria de carácter non lucrativo

SERVICIOS:•	  Compra pública ética, economía solidaria e finanzas éticas

PÚBLICO OBXECTO:•	  Público en xeral
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FIDEM – Fundación Internacional de Donas Emprendedoras
Pl.. Ramón Berenguer el Gran, 1 entr. 2a
08002 Barcelona (Cataluña)

T/u 93 310 31 66 / 93 268 74 00
@ fidem@fidem.info

c www.fidem.net

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  O obxectivo principal é apoiar a creación de empresas por 
parte de mulleres (Dar visibilidade e recoñecemento á muller empresaria como 
propulsora da economía e darlle cabida en lugares de toma de decisión económi-
ca e financeira -cámaras de comercio,  patronais, etc.; crear unha rede internacio-
nal de empresarias; promover a creación e o financiamento de empresas a través 
de microcréditos;  fomentar e recoñecer o estilo feminino de dirección e xestión 
empresarial...)

OBSERVACIÓNS:•	

FORMA XURIDICA:•	  Institución privada sen ánimo de lucro, independente política  
economicamente.

SERVICIOS:•	  
Impulsar e apoiar ás mulleres para que creen negocios innovadores adapta- �
dos ás novas tecnoloxías.
Sinatura de convenios de colaboración entre asociacións. �
Intercambio de experiencias e ideas. �
Propiciar o comercio entre as asociadas. �
Financiar proxectos empresariais en condicións avantaxadas e sen necesidade  �
de avais –microcréditos- e proporcionar asesoramento necesario ás mulleres 
emprendedoras.
Apoio psicolóxico �
Promoción e visibilidade (Premios Muller Emprendedora/ Congresos/ Misións  �
comerciais).

PÚBLICO OBXECTO:•	  As mulleres. 

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Inicio de actividade tanto a persoas individuais como a 
sociedades e empresas cooperativas. Pioneira en introducir en España os micro 
créditos. Creación do programa de micro créditos sen aval para mulleres empren-
dedoras de Cataluña no ano 1999, ampliando ao resto de España no ano 2001.
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FETS – Financiamento Ético e Solidario
Vía Laietana, 45, esc. B,  1º- 2a
08003 Barcelona (Cataluña)

T/u 93 317 17 67 / - 
@ fets@fets.org
c www.fets.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Obxectivos:
Sensibilización e difusión do uso ético do diñeiro.  �
Promoción das entidades que xa ofrecen instrumentos de financiamento  éti- �
cos en Cataluña. 
Interlocución coas administracións públicas e outros actores sociais.  �
Prestación de servizos para abrir novas vías de acción e presenza social.  �
Impulso dunha entidade financeira alternativa en Cataluña que responda aos  �
principios básicos dunha banca ética.

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Asociación de segundo nivel que agrupa a numerosas entidades 
(asociacións, fundacións, cooperativas…) que queren promover  as finanzas éticas 
e solidarias en Cataluña.

SERVICIOS:•	  
Difusión do proxecto entre as organizacións de economía social e do terceiro  �
sector.
Impulsar a creación dun Observatorio de Finanzas Éticas. �
Interlocución  coas administracións públicas para crear sinerxías ao redor do  �
proxecto. 
Existen cooperativas de crédito que ofrecen servizos financeiros, cooperativas  �
financeiras socialmente responsables e fundacións que ofrecen micro crédi-
tos.  

PÚBLICO OBXECTO:•	  Público en xeral
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Fundación Un Sol Mon
La Pedrera. Provensa, 261 – 265, 3r  1a
08008 Barcelona (Cataluña)

T/u 902 400 937 / -
@ -

c wwwunsolmon.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Os obxectivos da fundación son:  Impulsar proxectos para a 
loita en favor dos colectivos excluídos na nosa sociedade, apoiando as iniciativas 
de economía social que combinen a integración social de persoas en situación 
desfavorecida coa eficacia e rendibilidade empresariais, xunto coas iniciativas via-
bles de auto- ocupación / Ofrecer apoio técnico e financeiro a programas de co-
operación ao desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo / Un terceiro obxec-
tivo é a sensibilización da nosa sociedade sobre todas as situacións de pobreza, 
marxinación, exclusión e inxustiza social.

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA :•	  A Fundació Un Sol Món é unha entidade creada en febreiro de 
2000 por Caixa Catalunya no seo da súa Obra Social, recuperando o espírito fun-
dacional das caixas, promovendo economicamente aqueles colectivos sociais máis 
desfavorecidos e excluídos.

SERVICIOS:•	  
Vivenda social. �
Axudas a iniciativas da inserción socio- laboral e promoción da economía  �
social.
Becas para adolescentes en risco e o programa Roupa Amiga. �
Micro créditos a persoas e colectivos desfavorecidos e Cooperación micro  �
financeira internacional.
Liña de Investimento Social a través do programa de Emprendedores Sociais  �
e o Fondo de Inversión Social.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Persoas desfavorecidas en xeral. Emprendedores e entidades de 
inserción laboral que non dispoñan de avais ou garantías e teñan un plan de em-
presa certificado por algunha entidade acreditada.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  A través do proxecto Rétale: 40 plans de empresa e 10 ne-
gocios en marcha. Desde 2001 – 2006, concedéronse 900 micro créditos, crean-
do 2.200 postos de traballo e beneficiando a 3.500 persoas...
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Fundación Laboral WWB en España – Banco Mundial da Muller
Villanueva, 31 – 1º Dcha.
28001 Madrid (Comunidad de Madrid)

T/u 90 435 47 03 / 91 576 80 26
@ wwb@bancomujer.org

c www.bancomujer.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  
Erradicar a situación de pobreza da muller no mundo,  (un dos atrancos mais  �
importantes é o acceso a créditos bancarios).
Desenvolvemento de microempresas e fortalecemento económico da muller.  �
En España, considerouse moi importante crear unha filial, debido ao paro 
existente e que afecta principalmente á muller.
Desenvolver todos os programas e políticas posibles da Unión Europea, como  �
por exemplo, LEONARDO, NOW, INNOVATION... 

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Fundación sen ánimo de lucro pertencente a unha organización 
internacional, que promove o desenvolvemento integral da muller, sobre todo, na 
súa faceta profesional.

SERVICIOS:•	  -
Asesoramento �  para a creación de empresas.
autoempregomujer.com. �  Programa de asistencia técnica a través de Internet 
(www.autoempleomujer.com), e un servizo de consulta a través do correo 
electrónico. (info@autoempleomujer.com).
Accións OPEA. �  Orientación e Políticas de Emprego Activas para mulleres desem-
pregadas, inscritas nas Oficinas de Emprego da Comunidade de Madrid.
Préstamos para empresas ou negocios de mulleres, �  a través de Convenios asina-
dos polo Banco da Muller con La Caixa, Caja Madrid e o Banco Popular.
Programa de microcreditos sen avales �  para proxectos de auto emprego de mu-
lleres da comunidade de Madrid.
Convenio de colaboración coa Fundación “UN SOL MON”, (Caixa de Cata- �
lunya).
Programa de microcréditos �  para emprendedoras e empresarias.
La Caixa/ Instituto da Muller. � - Programa de microcréditos sen avais.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Mulleres

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Tramitación de  mais de 805 préstamos, por importe de 
21,2 millóns de euros, creando 2910 empresas e 5110 postos de traballo de mu-
lleres.
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La Alcanza – Asociación para o  financiamento  solidario
Apartado de Correos, 2420 / C/ Sagasta, 3 – 1º
11080 Cádiz (Andalucía)

T/u 956 210 391/ -
@ laalcancia@gmail.com

c www.alcancia.tk

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  
O obxectivo principal é constituír unha caixa común, para financiar proxectos,  �
así todos os socios/as serán prestamistas de todos os proxectos. LA ALCAN-
CÍA procurará apoiar proxectos produtivos que sigan os criterios das empre-
sas sociais solidarias e de comercio digno así como respectuosas co medio 
ambiente, especialmente aqueles proxectos solicitados por persoas sen acce-
so a créditos de tipo tradicional. 
Difundir na sociedade que son  posibles outras formas de enfocar a econo- �
mía, ao servizo das persoas, a pesar do modelo económico dominante. 
Apoiar a persoas e organizacións interesadas en coñecer e desenvolver inicia- �
tivas de financiamento alternativo. 
Colaborar con outras organizacións cidadás que persigan fins similares aos  �
propios, potenciando o intercambio de experiencias. 

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Asociación sen ánimo de lucro.

SERVICIOS:•	  Presta diñeiro e colabora desinteresadamente con recursos humanos na 
medida de súas posibilidades (asesoramento, tramitacións, etc.). Os préstamos, 
unha vez devoltos servirán para sucesivos apoios a outros proxectos; pártese de 
que son proxectos pequenos, que se están iniciando e que, con toda probabilida-
de, nunca conseguirían outro tipo de préstamos bancarios oficiais. Os proxectos 
beneficiarios dos nosos préstamos estarán obrigados á súa devolución e farano 
pola cantidade total  percibida máis o IPC correspondente. A todo elo  sumarase 
un 1% de xuro para os gastos de tramitación e mantemento do Fondo; asinando 
un  Contrato  por ambas partes. Os proxectos para os que se solicite financiamen-
to han de cumprir certos requisitos: Uns criterios de viabilidade social e medioam-
biental.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Persoas e entidades en xeral

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Cooperativas en Andalucía, micro empresa de transporte 
fluvial turístico, asociacións, etc.
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Business Angles Network Catalunya ( Bancat)
Sant Pau, 6
08221 Terrassa (Cataluña) 

T/u 91 736 11 00 / 93 736 60 11

Venezuela, 103, 1r piso
08019 Barcelona (Cataluña)

T/u 902 930 518 / 902 930 519

@ info@bancat.com
c www.bancat.com

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  Promover mecanismos efectivos e alternativos ás institucións 
financeiras, que permitan cubrir as necesidades de financiamento de novos proxec-
tos e implicación social no desenvolvemento empresarial. 

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Asociación sen ánimo de lucro.

SERVICIOS:•	  Trátase de inversores individuais ( empresarios/as, directivos /as de em-
presas, emprendedores/as, aforradores/as) que aportan Capital, Coñecementos 
técnicos e unha rede de contactos persoais de seguimento de proxectos, a toda 
persoa emprendedora que queira por en marcha un proxecto empresarial, ou em-
presas que inicien actividade ou afronten unha fase de crecemento. 

PÚBLICO OBXECTO:•	  Emprendedores/as en xeral, tanto a título individual como colec-
tivo

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  
Todo proxecto financiado segue unhas liñas de actuación:

Selección dos proxectos ou empresas �
Captación de inversores potenciais �
Correlación entre o proxecto financiado e cada inversor �
Veracidade da información dos proxectos e dos inversores �
Contacto entre inversores potenciais e empresas ou persoas emprendedoras  �
que buscan financiamento.
Procedemento técnico e legal ligado ás variables empresariais. �
Seguimento continuado da situación empresarial ata o retorno do investimen- �
to 
Apoio na toma de decisión e contactos entre outros/as emprendedores/as e  �
outros BAN.
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OINARRI, Sociedade de Garantía Recíproca das Empresas de Economía 
Social e PEME Vascas

Edificio E – 3, Parque Tecnolóxico de Álava
01510 Miñano ( Vitoria – Gasteiz)

T/u 945 298 280 / 945 298 136 
@ sgr@oinarri.es
c www.oinarri.es

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  O nacemento de OINARRI obedeceu a unha dobre circuns-
tancia: por una parte, a sensibilidade que tiñan as Federacións de Cooperativas de 
Euskadi e a Asociación de Sociedades Laborais de Euskadi respecto á problemá-
tica financeira das súas empresas asociadas, e, por outra, a percepción por parte 
destas empresas dunha crecente desatención por parte das entidades financeiras, 
tanto de crédito como de garantía.

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Entidade financeira.

SERVICIOS:•	  Avais financeiros de OINARRI posibilitan ás empresas, incluso ás de 
menor dimensión, financiar os  seus investimentos nas mellores condicións do 
mercado. Con este aval as empresas poden acceder a todas as liñas de financia-
mento subvencionada ou bonificada por calquera das Administracións Públicas, 
que existan no mercado. Pero si, nun momento dado, non hai ningunha liña de 
financiamento subvencionada, ou a empresa non pode acceder a algunha das 
existentes, ben polas características da propia empresa ou ben polos requisitos 
esixidos ao investimento, OINARRI ofrécelle a posibilidade de financiar as súas 
inversións nunhas condicións excepcionais, grazas aos convenios de colaboración 
que teñen acordados coas entidades de crédito. 
OINARRI abarca un amplo campo de avais técnicos ou fianzas, únicas no merca-
do, cunhas condicións non igualadas por ningunha outra entidade:

Avais provisionais e definitivos. �
Avais de licitación, execución e bo funcionamento. �
Avais tanto para concursos como para contratos. �
Avais para cumprimento de contratos de obra e de contratos de  subminis- �
tro.
Avais de contratos de prestación de servizos. �
Avais para garantir anticipos de subvencións como para garantir anticipos de  �
clientes, etc.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Todas as PEME da CC.AA. Vasca, así como as empresas de eco-
nomía socia de toda España. Fin
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Ashoka España
San Bernardo, 97 – 99, Edif. Colomina, piso 3, C1
28015 Madrid (Comunidad de Madrid)

T/u 91 448 92 55 / -
@ infoespana@ashoka.org
c www.espanol.ashoka.org

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  A misión de Ashoka é desenvolver a profesión do empren-
dedor social no mundo ( unha idea innovadora que produza un cambio social 
significativo e unha visión emprendedora á hora de realizar os seus proxectos). Os 
emprendedores sociais están comprometidos a xerar un cambio social sistemático 
en lugar de estar motivados polo espírito de lucro.

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  É unha organización internacional sen fins de lucro que inviste en 
emprendedores sociais ao redor do mundo.

SERVICIOS:•	  Axuda económica,  apoio financeiro persoal que lles permita dedicarse 
a tempo completo á realización das súas ideas (os emprendedores sociais). O 
valor deste apoio (“estipendio”) calcúlase a partir dos niveis dos salarios locais, 
as necesidades individuais, e por un período máximo de tres anos.  Contando 
co apoio da Fundación Un  Sol Món de Caixa Catalunya, Grupo Vips (sector de 
hostalería e comercio), Grupo Norte (sector de servizos complementarios e apoio 
a sociedades) e un elenco de socios privados, para financiar aos emprendedores 
sociais en España.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Emprendedores/as sociais (homes e mulleres que posúen a vi-
sión, creatividade e extraordinaria determinación propias dun/ha emprendedor/a 
de negocios, pero que destinan estas aptitudes a atopar solucións innovadoras aos 
problemas sociais.

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  Ashoka España seleccionou persoas excepcionais que de-
cidiron dedicar a súa capacidade emprendedora e enerxía a solucionar algúns dos 
principais retos aos que se enfronta  a nosa sociedade: 

Inmigración(www.desarrollocomunitario.com). �
Discapacidade intelectual (www.atodavela.org).  �
Asistencia integral a persoas que foron vítimas de abusos sexuais (www.fada. �
voluntariat.org). 
Inserción laboral de colectivos en risco de exclusión (www.iuna.org). �
Lonxanet, primeira empresa virtual para a comercialización directa de pes- �
cado, para a loita contra a falta de transparencia e intermediarios (www.
lonxanet.org).
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ASCA. Acció Solidaria Contra L` atur (Asociación solidaria contra o 
desemprego)

Riera de Sant Miquel, 1bis 3er 2a
08006 Barcelona (Cataluña)

T/u 93 217 02 88 / 93 217 64 74 
@ accio@pangea.org

c www.pangea.org/accio

OBXECTIVO  PRINCIPAL:•	  A súa  misión é axudar á xente que se encontra en paro e que 
quere saír da súa situación mediante proxectos de auto - ocupación. 

OBSERVACIÓNS:•	  

FORMA XURIDICA:•	  Fundación privada

SERVICIOS:•	  Micro créditos.- A través do banco solidario financian proxectos de inte-
rese social, en condicións onde a banca tradicional  non da resposta.

PÚBLICO OBXECTO:•	  Persoas desempregadas

PROXECTOS FINANCIADOS:•	  En 25 anos propiciaron a creación de 6.500 postos de 
traballo.

Iniciativas individuais e colectivas de auto emprego ( cooperativas e socieda- �
des): Asociación Andrómenas para reciclaxe, ocupa a persoas con dificulta-
des. 
Fundación Trinijare, de loita contra o paro xuvenil, creándose unha coopera- �
tiva de xardinería que  ocupa a dez persoas.
Taller de Tecedores/as manuais que ocupa a persoas con discapacidade psí- �
quica. 
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