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Banca Ética

Campaña de 
Captación de Capital Social

Fiare  é un proxecto que nace en 2003 para a 
promoción da banca ética co obxectivo de crear unha 
ferramenta de intermediación financeira -en forma de 
cooperativa de crédito- que vele polo interese común, pola 
participación e a transparencia, e polo servizo á xustiza.  Isto 
permite dirixir o aforro de persoas, familias e organizacións 
cara a proxectos que supoñen unha transformación da 
nosa sociedade e  rescatar o valor social do diñeiro e a 
actividade económica, poñéndoos ao servizo dun mundo 
máis xusto, humano e sustentable.

Fronte ao sistema bancario especulativo imperante, 
Fiare proponse:

● Financiar unicamente actividades económicas con 
impacto social positivo.

● Ofrecer ao aforrador e investidor responsable a 
posibilidade de apoiar estas actividades.

Fiare opera guiada pola avaliación ético-social dos 
proxectos, a transparencia real, o traballo en colaboración 
coas redes locais existentes e a ausencia do ánimo de lucro.

Desde 2004 Fiare funciona xa como prestadora de 
servizos financeiros, como axente da Banca Popolare Etica, 
o que lle permite ofertar depósitos e préstamos

O papel de moitas persoas organizadas e implicadas 
resulta esencial. Contamos co apoio e traballo de máis de 
220 asociacións e de 1.100 persoas en todo o Estado 
español. 

Asociación Fiare Galiza:
En xaneiro de 2010 constituíuse a territorial galega, 

Asociación Fiare Galiza.

Algunhas das súas tarefas fundamentais son: 
fomentar a creación dunha sólida e ampla base social  e 
contribuír na captación de capital social.

No caso dunha cooperativa de crédito, requírese da 
consecución dun capital social mínimo para obter a licenza 
bancaria, que avalará o seu funcionamento como banca 
ética. Este é un diñeiro que aportan os socios/as e que 
poden recuperar.

Como colaborar:
 Podemos colaborar de moitos xeitos, todos eles son 

importantes e necesarios.  Son fundamentais as aportacións 
económicas, pero tamén son indispensables  o traballo de 
difusión e formación, a cesión dun espazo  no propio local, 
etc. Anímate e convértete en:

● Socio/a promotor/a:  contribúe co seu tempo á 
construción e difusión do proxecto, participando con voz e 
voto na toma de decisións.

Achega de capital social: persoa física, un mínimo de 
300 €; persoa xurídica, un mínimo de 600 €.

Achega de fondos adicionais para gastos de 
constitución do proxecto (fondo perdido): a partir de 30 €  as 
persoas físicas, e de 300 € as persoas xurídicas.

● Socio/a colaborador/a:  contribúe ao proxecto pero 
non está en disposición de asumir o compromiso de traballo 
do socio/a promotor/a.

Achega de capital social: persoa física, 300 €; 
colectivos, 600 €; empresas e institucións públicas, 1.800 €.

Opcionalmente pode contribuír aportando fondos para 
gastos de constitución do proxecto (fondo perdido). 
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