


1. QUE É A BANCA ÉTICA?

Fronte á banca convencional a banca ética é un tipo de 
entidade financeira que combina beneficios sociais e 
medioambientais coa rendibilidade económica.  

Distínguese: 
● pola natureza social dos proxectos que financia, 
● polo filtro ético das empresas nas que inviste, 
● e pola transparencia das súas accións. 



En resumo, a Banca Ética apoia:

Proxectos de intermediación financeira que ofrecen Proxectos de intermediación financeira que ofrecen os servizos os servizos 
bancarios habituaisbancarios habituais a persoas e organizacións que queren atender ás  a persoas e organizacións que queren atender ás 

consecuencias sociais da actividade de crédito que se leva a cabo co seu consecuencias sociais da actividade de crédito que se leva a cabo co seu 
diñeiro, e que reclaman que diñeiro, e que reclaman que dita actividadedita actividade se oriente exclusivamente a  se oriente exclusivamente a 

aqueles proxectos que contribúan á aqueles proxectos que contribúan á rexeneraciónrexeneración das nosas sociedades. das nosas sociedades.

Os proxectos de banca ética son propostas de Os proxectos de banca ética son propostas de reocupación da esfera reocupación da esfera 
públicapública por parte de persoas e organizacións que reclaman o seu dereito  por parte de persoas e organizacións que reclaman o seu dereito 

(e recoñecen o seu deber) de artellar sistemas de intermediación (e recoñecen o seu deber) de artellar sistemas de intermediación 
coherentes cunha coherentes cunha lóxica alternativa á propia do neoliberalismolóxica alternativa á propia do neoliberalismo, e están , e están 

vinculadas con outras propostas da vinculadas con outras propostas da Economía SolidariaEconomía Solidaria buscando a  buscando a 
transformacióntransformación desde a perspectiva da xustiza. desde a perspectiva da xustiza.

1. QUE É A BANCA ÉTICA?



2. O CAMBIO ESTÁ NAS TÚAS MANS!



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.1. A actividade económica non é neutral.

Non se desenvolve mediante mecanismos automáticos, 
involuntarios ou inintencionais. Toda decisión económica é, en 
último termo, unha decisión ética, asumida desde un marco 
determinado de conviccións con consecuencias que favorecen 
a uns/unhas e prexudican a outros/as.



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.1. A actividade 
económica non é neutral:

banca e armamento

http://www.bancaarmada.org/
http://www.bancaarmada.org/


3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.2. O que era un banco...



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.3. O que é un banco na actualidade...

 Xestoras de fondos
- Seguros
 Grupo industrial
 Inmobiliaria
 …

Capital (accións)

Débeda (bonos…)

Aforro “clásico”:
Líquido (libretas, 
contas)

Depósitos

Fondos de inversión
e pensións

Intermediación 
financeira

Servizos
(comisións)

Depósitos
Domiciliacións/remesas
Tarxetas
Compra directa en bolsa
Xestión de carteiras
Comercialización de 
produtos bancarios de 
terceiros
Avais e garantías
Xestión de cobros
…

Préstamos e liñas 
de crédito

Carteira industrial e 
inmobiliaria

Carteira de 
negociación

- Accións
- Derivados
- Divisas
- Materias primas
- Metais preciosos
- Bonos

BANCO

SOCIEDADES DO 
GRUPO

Mercados



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.4. Cuestionamiento ético da banca.

1) Destino do diñeiro (especulación, 
paraísos fiscais...).

2) Exclusión bancaria.

3) Falta de transparencia.

4) Distancia respecto do tecido social.

5) Mal goberno (conflitos de intereses...).

6) Orixe escura do capital (branqueo...).

Desta complexidade do sistema financeiro deriva unha serie de 
puntos críticos que o cuestionan integramente:        



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.5. Consecuencias.

1) Mercados financeiros con vida 
propia, desvencellados da “economía 
real”.

2) Pérdida de independencia 
regulatoria dos gobernos e insuficiente 
vixilancia dos mercados (débeda 
privada “reconvertida” en “pública”...).

3) Pérdida de soberanía monetaria.

4) Capacidade para provocar crises...

5) ...



3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.6. Conclusións.

● Informarse, formarse, loitar, ser críticos coa 
banca convencional e actuar en consecuencia.

http://www.ecologistasenaccion.org/article27064.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article27064.html


3. POR QUE UNHA BANCA ÉTICA?

3.6. Conclusións.

● Optar pola Economía Social e Solidaria e pola Banca Ética.

E moitas máis...  Atrévete a coñecelas!

http://opeto.org/
http://www.coop57.coop/galicia/
http://www.gap.org.es/index.php
http://comunidadescaf.blogspot.com.es/
http://www.oikocredit.org/es/inicio
http://www.jak.se/spanish/espanol
http://www.economiasolidaria.org/
http://www.abamerida.org/
http://www.bancaeticabadajoz.es/portal/index.php


4. PROXECTO FIARE

4.1. Principios.

O PROXECTO FIARE nace como unha iniciativa de banca 
ética cun dobre obxectivo:

- Financiar actividades económicas que teñan un 
impacto social positivo.

- Ofrecer á persoa aforradora e investidora 
responsable a posibilidade de apoiar este tipo de 
actividades, canalizando os seus desexos de decidir 
conscientemente sobre o uso do seu diñeiro.



4. PROXECTO FIARE

4.1. Principios.

1) Identidade: constituída por redes cidadás.
2) Ao servizo da xustiza. Supón a rexeneración da sociedade: pór os recursos 
ao alcance dos empobrecidos fomentando empresas e proxectos de cooperación-
comercio xusto, de loita contra a exclusión e de inserción social, de difusión de valores 
socioeducativos e transformadores, de sustentabilidade medioambiental.

3) Non lucratividade e interese común.
4) Insuficiencia. Hai que fomentar redes solidarias de produción-distribución-
consumo que impliquen unha acción colectiva “a contracorrente”:
            - Circuítos aforro-crédito “militantes”.
       - Construídas sobre redes de persoas e organizacións.
       - Con lóxica non capitalista.

- Próximas ás realidades de exclusión.
- E con sistemas de Banca Ética.

5) Acción significativa.  Transformar a intermediación financeira e xerar unha 
proposta realmente elexible.

6) Aforro responsable, participación e transparencia.



4. PROXECTO FIARE
4.1. Principios.

Estes principios concrétanse nunha práctica operativa que contempla:

• Unha información detallada do destino do diñeiro das persoas 
aforradoras e dos custos implicados nas operacións bancarias.

• Unha estrutura de prezos e condicións deseñada no diálogo cos 
destinatarios da actividade financeira e guiada pola sinxeleza, a 
transparencia, a flexibilidade e a sustentabilidade económica e social.

• O traballo nos diferentes territorios baseado no respecto e a 
colaboración coas redes locais existentes.

• A selección como provedores preferentes de suministros e servizos a 
empresas de inserción.

• Unha estrutura organizativa que promove a participación efectiva das 
persoas e entidades socias e a estabilidade do proxecto.

• O establecemento de ratios salariais na escala de 1 a 3 na plantilla 
profesional de Fiare, e acordes en cuantía aos niveis salariais das 
entidades que promoven o proxecto FIARE.



4. PROXECTO FIARE
4.2. Organización territorial (proceso en evolución e cambio).



4. PROXECTO FIARE
4.2. Organización.

Actualmente FIARE estrutúrase cos seguintes órganos:

    XUNTA ESTATAL/FÓRUM DE ÁREA:  É o principal órgano de goberno de FIARE, onde están 
representadas as distintas circunscricións cos seus GITs e as socias transversais do proxecto 
(COOP57). Elaboran as directrices a nivel global. É un espazo de deliberación e toma de decisións 
onde as persoas representantes expoñen a situación do proxecto en cada territorio para avanzar 
conxuntamente. 

   OPERATIVA BANCARIA: É o conxunto de oficinas e persoas traballadoras que desenvolven a 
ferramenta bancaria do proxecto e traballan na liña acordada asembleariamente.

    COMITÉ DE ÉTICA: Ten como obxectivo asesorar aos órganos de goberno de FIARE e ás súas 
estruturas en cuestións de carácter ético. Tamén debe velar pola coherencia e integridade dos seus 
piares no desenvolvemento do proxecto. A nivel territorial, as COMISIÓNS DE AVALIACIÓN ÉTICO-
SOCIAL son as encargadas de facer os informes de idoneidade ético-social das solicitudes de 
financiamento. Están formadas por persoas que coñecen o tecido asociativo e as circunstancias nas 
que se concretan eses retos éticos aos que Fiare quere respotar mediante o crédito.

    Circunscricións, antes asociacións territoriais, cos seus GITs: Son os órganos vinculados ao 
territorio creados para construír e tecer o proxecto o máis preto posible das persoas e colectivos que 
lle dan pulos. Promoven a creación do proxecto FIARE como banco ético, cidadán e cooperativo e 
velan pola identidade do proxecto en cada territorio. Encárganse da sensibilización e difusión do 
proxecto a nivel local, a través dos GRUPOS LOCAIS e participan nas redes sociais do territorio. 
Coordínanse en tres zonas: Norte, Centro-Sur, Mediterránea. 



4. PROXECTO FIARE
4.2. Organización: Comité de avaliación ético-social e os GITs.

Na II Asemblea de persoas socias de Fiare que 
tivo lugar o 16 de marzo de 2013 procedemos á 
elección do novo Comité de Ética: Alfonso 
Mascuñana (Fiare Galiza), Javier Martín (Fiare 
Castilla y León), Txema Amigot (Fiare Navarra), 
Isabel Allende (Fiare Zona Centro), Cristina de la 
Cruz (Responsable da Coordinación, Fundación 
Fiare), Carlos Ballesteros (Fiare Zona Centro), 
Josep Maria Gasch (Fiare Catalunya), Esteban 
Tabares (Fiare Sur) e Javier Vitoria (Fundación 
Fiare).

Nesta II Asemblea quedou de manifesto a 
importancia vital que teñen os GITs (Grupos de 
Implantación Territorial) no momento actual que 
estamos a vivir en Fiare-BpE.



4. PROXECTO FIARE
4.2. Organización: GITs (Grupos de Implantación Territorial).

21 circunscricións - GITs

6.Manresa
8.Aragón



4. PROXECTO FIARE
4.2. Organización: Oficinas.
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Madrid

BarcelonaBarcelona

7 ½ + 1 persoas 7 ½ + 1 persoas 
contratadascontratadas

Bilbao Bilbao (en proceso de remodelación para axustarse á (en proceso de remodelación para axustarse á 
normativa esixida)normativa esixida)



4. PROXECTO FIARE
4.3. Estrutura participativa.

NIVEL ESTRUTURA COMPOSICIÓN/DINÁMICA

CIRCUNSCRICIÓN
● Asemblea Anual.
● Elixe cada tres anos o GIT.
● 21 en toda a Área.

GRUPO LOCAL
(Grupo de 

Implantación 
Territorial - GIT)

● 5-12 persoas.
● Reunións quincenais.
● Elixen a un/unha coordinador/a

ZONA
● 3 en toda a Área.
● Vinculadas a cada Oficina.

● Norte → Bilbao (8 GITs).
● Mediterránea → Barcelona (6 GITs).
● Centro-Sur → Madrid (7 GITs).

COORDINACIÓN 
DE ZONA

Composición:
● Coordinadores de GITs.
● Responsable Persoas Socias.
● Responsable Oficina.
● Conselleiro de Área.

● Reunións Trimestrais.
● Elixen ao/á Referente de Zona.

ÁREA
● Todo o Estado.
● Asemblea Anual.

FÓRUM DE 
ÁREA

● Composición:
● Referentes de Zona (3).
● Responsables Persoas Socias.
● Director/a Xeral.
● Conselleiro de Área.

● Reunións Trimestrais.



4. PROXECTO FIARE
4.3. Estrutura participativa.

Asemblea Xeral
Circunscrición Local

Circunscrición
 Local Asemblea 

Xeral

Conselleiro da Área

Consello Administración

Referente dos/as 
socios/as na Zona 

(3 para a Área Fiare)



4. PROXECTO FIARE
4.3. Estrutura participativa: O grupo local.

1. Realiza iniciativas que facilitan a participación das persoas socias, reforzando o vínculo 
entre as persoas socias e a banca contribuíndo ao crecemento da base social.

2. Pon a disposición instrumentos e realiza actividades de información-formación sobre 
finanzas éticas.

3. Entra en relación coas redes e a sociedade civil local como referente e interlocutor local 
privilexiado do sistema de Fiare-BpE no relacionado coa dimensión sociocultural.

4. Desenvolve, a nivel cultural, colaboracións significativas coas realidades locais que 
demostren compartir os valores das finanzas éticas.

5. Dá a súa opinión sobre as demandas de adhesión de novas persoas socias.
6. Contribúe á valoración socioambiental dos proxectos.
7. Difunde as informacións sobre a actividade sociocultural da Fiare-BpE.
8. Coordina as actividades coa filial e/ou cos/coas banqueiros/as ambulantes que operan no 

territorio.
9. Propón, dentro do regulamento electoral, os/as candidatos/as aos órganos sociais da Fiare-

BpE e contribúe a que sexan coñecidos/as.
10. Colabora e participa, dentro das disposicións legais e da normativa bancaria, aos proxectos 

de desenvolvemento da Fiare-BpE e as finanzas éticas. 
11. Facilita instrumentos e pon en marcha iniciativas para ler, comprender e representar as 

esixencias culturais de todas as persoas socias implicadas, sexa desde un punto de vista 
cuantitativo ou cualitativo.

12. Leva a cabo unha acción sociopolítica e sociocultural no territorio.



4. PROXECTO FIARE
4.4. Base social.

30.04.14 

4.824.116 € 

555 organizacións (27 concellos, marzo 2014)

4.521 persoas
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• 2009: Primeiras asembleas en cada territorial.

• Desde xaneiro-febreiro 2013: 21 circunscricións.

Fiare GalizaFiare Galiza::
135.540 € de c.s. e 29.217,97 € de f.p.135.540 € de c.s. e 29.217,97 € de f.p.  (13.04.14)(13.04.14)

36 organizacións e un concello36 organizacións e un concello e 341 persoas e 341 persoas  (30.04.14)(30.04.14)

http://fiaregz.wordpress.com/2013/01/27/o-apoio-dos-concellos-na-construcion-da-banca-etica/
http://fiaregz.wordpress.com/about/
http://fiaregz.wordpress.com/socios-y-socias/


4. PROXECTO FIARE
4.4. Base social.

A importancia do Capital social

 
O que o Fondo Perdido significa

Permite artellar todo o que é Fiare-BpE e dálle consistencia á idea 
convertendo un proxecto en realidade.

As aportacións a fondo perdido adícanse a cubrir os gastos de 
funcionamento da actual estrutura (salarios, alugueres, 
materiais...). Tamén é necesario para devolver a “débeda 
histórica” (adianto que fixeron no seu día varias persoas socias de 
Fiare Euskadi e da Fundación Fiare para permitir que o proxecto 
puidera arrancar) asumida cando se constituíu Fiare estatal.



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

Durante varios anos Fiare foi AXENTE da BANCA POPOLARE ETICA. 
Na actualidade estamos no proceso de integración con esta.  

En decembro de 2013 o Banco de Italia deu luz verde á integración.  

Banca Popolare Etica (BpE) é unBanca Popolare Etica (BpE) é un  
referente europeoreferente europeo  de banca ética.de banca ética.
  
Creada en decembro de 1994 é hoxe Creada en decembro de 1994 é hoxe 
o banco por excelencia doo banco por excelencia do
Terceiro Sector italiano.Terceiro Sector italiano.

http://www.bancaetica.it/Default.ep3
http://www.bancaetica.it/Default.ep3


4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

O 8 de marzo de 2014, Banca Popolare Etica cumpriu 15 anos 
cun gran impacto social: 1.800 millóns de euros ao servizo de 
23.800 proxectos de familias e de empresas da economía social 
e solidaria. 

http://www.bancaetica.it/blog/limpatto-sociale-15-anni-banca-etica
http://fiaregz.wordpress.com/2014/03/07/banca-popolare-etica-xa-ten-15-anos/


4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  

Proceso de 
integración Fiare-

BpE.



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

A 30 abril de 2014, os datos da base social de BpE son un total 
de 37.337 socias:

 ‒ persoas físicas: 31.332,          
 ‒ persoas xurídicas: 6.005 (entre elas 9 rexións, 40 provincias, 

300 concellos).

Os datos económicos (30 de abril de 2014) son os seguintes:
● Capital Social: 48.319.000 €.
● Aforro directo: 923.925.000 €.
● Financiamento aprobado: 775.907.000 €.
● Créditos concedidos: 7.267 proxectos.

http://www.bancaetica.it/i-nostri-numeri


4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

En maio de 2012, BpE modifica o seu regulamento electoral e 
os seus estatutos para admitir a entrada de persoas socias de 
outro/s país/es e para adaptar os seus mecanismos electorais e 
de participación á existencia dunha quinta área que é a Área 
Fiare.

Integrarnos no proyecto de BpE supón que este pasa a ser un 
proxecto que se está desenvolvendo no Estado español e en 
Italia polo que na práctica incorporámonos á estrutura 
cooperativa de BpE, transformando os nosos convenios de 
capital social en participacións en BpE.



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

Fiare-BpE pasa a desenvolver actividades bancarias como 
entidade establecida, superando a fase de axentes dunha 
entidade estranxeira.

Tras a luz verde do Banco de Italia ao proceso de integración en 
decembro de 2013, estase procedendo a facer os cambios 
necesarios para poder establecer unha estrutura operativa no 
Estado español que incluirá progresivamente unha rede de 
oficinas, banca por internet, contas correntes de particulares, 
tarxetas...

Desta forma xa estaremos en camiño para afrontar os nosos 
propios retos sen deixar de aprender e desde a perspectiva 
dunha cooperativa de crédito.
 



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

Sensibilización e denuncia: Fundación Fiare

Está composta por varias persoas 
representantes dos territorios, referentes de 
zona...  O 7 de marzo de 2014 fíxose 
efectiva a súa “refundación” na sede de 
REAS Euskadi en Bilbao.

A súa tarefa será de denuncia, sensibilización, actividades 
parabancarias que non pode realizar a estrutura bancaria...  Por 
exemplo podería levar a cabo campañas como                   fai en 
Italia:

Manterá relación coa cooperativa Fiare-BpE, pero terá máis peso 
na actividade sociopolítica e cultural. 

http://www.nonconimieisoldi.org/blog/


4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

Acceso a la información: BancanotE, web, blogs...



4. PROXECTO FIARE
4.5. BpE.  Proceso de integración Fiare-BpE.

Aforro (31 de decembro de 2013):

39.300.000 €

máis de 2.000 libretas

Financiamento aprobado
(31 de decembro de 2013):

case 33.000.000 €



ENFOQUE DOS NOVOS PRODUTOS:

Priorízase o crédito e en xeral, o servizo ás 
entidades.

Necesariedade dos produtos: disponse dos que 
contribúan a unha maior incidencia nas entidades 
sociais.

No ámbito do crédito búscase mellorar o servizo, 
especialmente a rapidez na resposta.

No ámbito do aforro, enfócase a recollida á 
potenciación do Mercado Social.

Contarase con outros produtos na medida na que 
contribúan a estes fins: seguros éticos, produtos “a 
medida” en apoio a redes...ac
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http://www.proyectofiare.com/web/gl/prestamos/proxectos
http://www.proyectofiare.com/web/gl/aforro/informacion-depositos


ENFOQUE DOS PREZOS:

Igualdade de prezos a igualdade de produtos. 
Fidelización polo uso, non polo volume. 

Mutualismo. Mellores condicións para persoas e 
organizacións socias e, en segunda instancia, para 
persoas vinculadas á rede Fiare.  

Priorizarase ser máis competitivos nos produtos de 
crédito que en aforro (“premio ético”). O máis 
importante é apoiar ás entidades sociais.

Elaboración de criterios claros e compartidos sobre 
“con quen” colaborar (libreta redes...).
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SECTORES AOS QUE SE FINANCIA

Agroecoloxía.

Valores sociais.

Cooperación internacional e comercio xusto.

Inserción social e laboral e economía solidaria.

ac
t i
vi

d
ad

e 
fi
n
a n

c e
ir
a



  

Moitas grazas pola vosa atención.
Comprométete! Pasa á acción!

+ info:

www.fiaregz.com
www.proyectofiare.com

galizasur@proyectofiare.com
galizanorte@proyectofiare.com

Nos encontros dos GITs (Galiza Sur e Galiza Norte), 
nas reunións dos Grupos Locais (Vigo, Coruña, Lugo, 

Ourense, Pontevedra, Compostela...), 
en facebook e en twitter!

Por suposto tamén nos GITs e grupos locais 
doutras zonas.  Infórmate en 

www.proyectofiare.com

http://fiaregz.wordpress.com/achegate/
http://www.fiaregz.com/
http://www.proyectofiare.com/
mailto:galizasur@proyectofiare.com
mailto:galizanorte@proyectofiare.com

