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INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 8 de febreiro de 2011 pola que
se convocan para o exercicio 2011, en réxi-
me de concorrencia non competitiva, as axu-
das para o programa de apoio ao acceso ao
financiamento para circulante, refinancia-
mento de pasivos e ampliación de capital
das pequenas e medianas empresas, instru-
mentadas mediante convenio de colabora-
ción entre o Instituto Galego de Promoción
Económica, as sociedades de garantía recí-
proca e as entidades financeiras adheridas
(Re-Solve +), conforme as bases reguladoras
aprobadas polo Consello de Dirección do
Instituto Galego de Promoción Económica o
29 de xuño de 2010 e modificadas polo dito
Consello de Dirección o 30 de decembro de
2010, publicadas nos diarios oficiais de
Galicia número 182, do 21 de setembro de
2010 e número 23, do 3 de febreiro de 2011.

Mediante Resolución do 21 de setembro de 2010
publicouse o acordo do Consello de Dirección do Insti-
tuto Galego de Promoción Económica do 29 de xuño de
2010 que aprobou as bases reguladoras das axudas do
Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para
o programa de apoio ao acceso ao financiamento para
circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de
capital das pequenas e medianas empresas (Re-Solve +)
(DOG número 182, do 21 de setembro de 2010), facul-
tando ao director xeral a súa convocatoria, aprobación
dos créditos e publicación no Diario Oficial de Galicia.
As ditas bases foron modificadas mediante acordo do
Consello de Dirección do Igape o 30 de decembro de
2010 e publicada a súa modificación no Diario Oficial
de Galicia número 23, do 3 de febreiro de 2011.

Na súa virtude, e de conformidade coas facultades
que teño conferidas,

RESOLVO:
Primeiro.-Convocar para o ano 2011, en réxime de

concorrencia non competitiva, as axudas do Igape
para o programa de apoio ao acceso ao financiamen-
to para circulante, refinanciamento de pasivos e
ampliación de capital das pequenas e medianas
empresas, instrumentadas mediante convenio de
colaboración entre o Igape, as sociedades de garantía
recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-
Solve +), segundo as bases reguladoras aprobadas
polo Consello de Dirección do Igape do 29 de xuño
de 2010 e modificadas polo dito Consello de Direc-
ción o 30 de decembro de 2010 e publicadas inicial-
mente no Diario Oficial de Galicia número 182, do
21 de setembro de 2010, e posteriormente modifica-
das segundo resolución publicada no Diario Oficial
de Galicia número 23, do 3 de febreiro de 2011.

Para os efectos da nova convocatoria, substitúense o
anexo II, formulario de presentación da solicitude, e o
anexo VI, relación de entidades financeiras e socieda-
des de garantía recíproca adheridas, segundo os mode-
los anexos.

Segundo.-Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día

seguinte ao da publicación desta resolución no Diario

Oficial de Galicia (no caso de coincidir en sábado ou día
inhábil en Santiago de Compostela, o prazo comezará o
día hábil seguinte), e rematará o 15 de setembro de
2011 para as solicitudes na entidade financeira por par-
te do solicitante e o 14 de outubro de 2011 para a pre-
sentación das entidades financeiras no Igape.

No caso de esgotamento do crédito, en cumprimento
do disposto no artigo 32º do regulamento da Lei de sub-
vencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro),
o Igape publicará a dita circunstancia no Diario Oficial
de Galicia e na súa páxina web, co fin de pechar antici-
padamente o prazo de presentación de solicitudes.

Terceiro.-Créditos.
Os créditos dispoñibles para concesións nesta con-

vocatoria aboaranse con cargo ás seguintes aplica-
cións orzamentarias e polos seguintes importes e coa
seguinte distribución plurianual:
Partida orzamentaria Orzamento 2011 Anualidade 2012 

02.01-E5/10/01-656 640.000,00€ 280.000,00€ 

02.01-E5/10/11-656 50.000,00€ 25.000,00€ 

02.01-E5/10/12-656 50.000,00€ 25.000,00€ 

Así mesmo, as dotacións ao fondo de garantía do Igape
para a cobertura do risco dos reavais do 25% faranse con
cargo á seguinte aplicación orzamentaria e polos seguin-
tes importes e coa seguinte distribución plurianual:
Partida orzamentaria Orzamento 2011 Anualidade 2012 

02.01-E5/40/02-142 350.000,00€ 160.000,00€ 

As ditas dotacións correspóndense co 8% dun
importe máximo a reavalar de 6.375.000 euros. O dito
importe atópase dentro do límite de risco establecido
no parágrafo segundo do punto un do artigo 37º da Lei
14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011
(DOG número 250, do 30 de decembro).

O director xeral do Igape poderá ampliar os créditos
e modificar as partidas orzamentarias, previa declara-
ción de dispoñibilidade dos créditos nos termos refe-
ridos no artigo 30º.2 do Decreto 11/2009, mediante
resolución publicada para o efecto.

Así mesmo, non se poderán outorgar subvencións por
contía superior á que se determine na presente convoca-
toria, salvo que se realice unha nova convocatoria, ou se
produza un incremento de créditos derivados dunha
xeración, ampliación ou incorporación de crédito; ou da
existencia de remanentes doutras convocatorias finan-
ciadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluí-
dos no mesmo programa ou en programas do mesmo ser-
vizo, ao abeiro do disposto no artigo 31º.2 da Lei 9/2007,
de subvencións de Galicia, do cal se dará a correspon-
dente publicidade no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto.-Os requisitos das letras c), e), f), h), i), j), k),
l), m) e n) do artigo 20º.2 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia indícanse nas bases
reguladoras destas axudas aprobadas polo Consello de
Dirección do Igape o 29 de xuño de 2010 e modifica-
das polo dito Consello de Dirección o 30 de decembro
de 2010 e publicadas nos diarios oficiais de Galicia
número 182, do 21 de setembro de 2010 e a súa modi-
ficación no número 23, do 3 de febreiro de 2011.

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2011.

Joaquín Varela de Limia de Cominges
Director xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica
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LEXISLACIÓN APLICABLE

DATA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA ANTE A QUE PRESENTA A SOLICITUDE.

- Resolución do 8 de febreiro de 2011 pola que se convocan para o exercicio 2011, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas do Igape para o programa de 
apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante 
convenio de colaboración entre o Igape, as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras adheridas (Re-Solve +), conforme as bases reguladoras aprobadas 
polo Consello de Dirección do Igape o 29 de xuño de 2010  e  modificadas polo dito Consello de Dirección o 30 de decembro de 2010, publicadas nos diarios oficiais de 
Galicia número 182, do 21 de setembro de 2010 e número  23, do 3 de febreiro de 2011. 
- Resolución do 21 de setembro de 2010 do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), pola que se lles dá publicidade ás bases 
reguladoras das axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos, e ampliación de capital das pequenas 
e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e 
as entidades financeiras adheridas (Re-Solve +).

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

AXUDAS DO IGAPE PARA O PROGRAMA DE APOIO AO ACCESO AO 
FINANCIAMENTO PARA CIRCULANTE, REFINANCIAMENTO DE 

PASIVOS E AMPLIACIÓN DE CAPITAL DAS PEMES IG524A

ANEXO  II
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

DATOS DO/DA SOLICITANTE
ENTIDADE

ACTIVIDADE

LOCALIDADEPROVINCIA

CIF / NIF

TELÉFONO FAX

DOMICILIO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

NOME E APELIDOS DO/DA REPRESENTANTE LEGAL (se é o caso) DNI

CONCELLO

SOLICITUDE PARA

Os datos recollidos nesta instancia pasarán a formar parte dos ficheiros automatizados do Igape. A empresa ou entidade solicitante AUTORIZA expresamente o Igape: 
- Para ceder os datos de carácter persoal incluídos na súa solicitude, a aquelas entidades coas cales o instituto colabore para os efectos de tramitar o correspondente 
expediente administrativo, de acordo co establecido no artigo 11º da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, para incluír nos 
rexistros creados polo Decreto 132/2006, do 27 de xullo, os datos relevantes e relativos a estas axudas, así como para o envío periódico de información sobre axudas e 
actividades de interese para o solicitante. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Dirección Xeral do Igape. Complexo 
Administrativo de San Lázaro s/n 15703, Santiago de Compostela. 
- Para o tratamento necesario dos seus datos como beneficiario da axuda concedida ao abeiro destas bases e a súa cesión coa finalidade de publicalos nas páxinas web 
oficiais do Igape e da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 15º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cos 
puntos 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, 
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 
ano 2006, que establecen que o Igape publicará no Diario Oficial de Galicia e na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao 
abeiro destas bases; e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións que como consecuencia delas puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos. 
- Para que comprobe os seus datos de carácter persoal e de residencia e para que obteña os documentos xerados pola Administración autonómica necesarios para a 
tramitación do procedemento por medios telemáticos, de acordo co establecido no Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a 
tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos. 
- Para obter directamente por vía telemática das distintas administracións públicas toda a información requirida para a tramitación do seu expediente. 

A empresa solicitante apodera á entidade financeira para a presentación e tramitación ante o Igape desta solicitude, conforme o sinalado nas bases reguladoras da axuda.

O/A SOLICITANTE 
(na liña de ampliación de capital social deberán asinar o solicitante e o representante legal da sociedade mercantil que amplía o capital social)

, de de

NOTA: no caso de solicitar axuda para máis dunha liña, deberá cubrir unha solicitude para cada unha. 
Debe indicar, de forma obrigatoria, o identificador de documento electrónico (IDE) obtido da aplicación de axuda para cubrir solicitudes, e o seu código de comprobación.

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

O/A solicitante declara ter obtido nos servizos web do Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuxo identificador de documento electrónico (IDE) aparece no cadro anterior. O contido 
deste documento forma, para todos os efectos, parte integrante desta solicitude.

Solicito que as notificacións do Igape acerca deste expediente se efectúen por vía telemática.

Para utilizar esta opción debe dispor de certificado dixital que cumpra o especificado nas bases desta convocatoria. O Igape enviará un aviso ao enderezo de correo indicado, e o asinante da solicitude 
deberá recoller a notificación formal no enderezo da internet http://tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.

IG181- Liña 3: ampliación de capital social.
IG180- Liña 2: refinanciamento de pasivos.
IG179- Liña 1: apoio ao circulante.
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

SOLICITUDE DE COBRAMENTO 
LIÑA DE APOIO AO CIRCULANTE 

Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos 
e ampliación de capital das pemes

ANEXO  III (a)

, de de

Lugar e data

Nº EXPEDIENTE

con DNI nºDon/Dona ,

actuando en nome e representación da empresa titular do expediente arriba citado, 

EXPÓN:

Que se formalizou a operación solicitada ao abeiro das axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, 

refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pemes, correspondente ao expediente arriba referenciado por un importe de

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Que os fondos correspondentes á dita operación de crédito serán utilizados para o financiamento de activo corrente, entendendo como tal o 

pagamento de nóminas dos traballadores, tributos, Seguridade Social, aluguer, leasing, provedores, acredores por prestación de servizos, reparacións, 

cotas de débedas bancarias a longo prazo no momento do seu vencemento e cotas de leasing. En ningún caso se aplicarán a financiar investimentos 

en inmobilizado ou activos financeiros, nin á cancelación anticipada de pasivos bancarios. 

Que, para este mesmo proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

Así mesmo, a empresa comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña en réxime de minimis e cantas solicite e/ou obteña 

para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta 

declaración.

E, por todo iso, 

SOLICITA:

Que lle sexan aboados á sociedade de garantía recíproca os importes devengados segundo o artigo 7º das citadas bases.

POLA EMPRESA BENEFICIARIA

(Apelidos, nome e cargo na empresa beneficiaria)

NIF/CIFBENEFICIARIO

euros, correspondente á liña de apoio ao circulante, e

Que esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas en réxime de minimis que se relacionan a continuación:

Axudas de minimis
dos 3 exercicios 
anteriores

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORAIMPORTE   €

Asdo.:

ORGANISMO ANO

Axudas concedidas

DISPOSICIÓN REGULADORA

Axudas solicitadas

IMPORTE   €
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

SOLICITUDE DE COBRAMENTO 
LIÑA DE REFINANCIMENTO DE PASIVOS 

Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos 
e ampliación de capital das pemes

ANEXO  III (b)

, de de

Lugar e data

con DNI nºDon/Dona ,

actuando en nome e representación da empresa titular do expediente arriba citado, 

EXPÓN:

Que se formalizou a operación solicitada ao abeiro das axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, 

refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pemes, correspondente ao expediente arriba referenciado por un importe de

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Que os fondos correspondentes á dita operación de préstamo foron utilizados para o refinanciamento dos pasivos indicados na solicitude da axuda do 

Igape consistentes en pólizas de préstamo ou crédito ou contratos de leasing, con vencemento non superior a 2 anos a partir da data de solicitude da 

axuda no Igape e non teñen ningún tipo de subvención encamiñada a mellorar as condicións financeiras respecto das normais de mercado (préstamos 

ICO, etc). 

Que a empresa que represento non se atopa incursa en situación concursal ou nalgunha das situacións legais de disolución da sociedade. 

Que, para este mesmo proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:

Así mesmo, a empresa comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña en réxime de minimis e cantas solicite e/ou obteña 

para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta 

declaración.

E, por todo iso, 

SOLICITA:

Que lle sexan aboados á sociedade de garantía recíproca os importes devengados segundo o artigo 7º das citadas bases.

POLA EMPRESA BENEFICIARIA

(Apelidos, nome e cargo na empresa beneficiaria)

euros, correspondente á liña de refinanciamento de pasivos, e 

Que esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas en réxime de minimis que se relacionan a continuación:

Axudas de minimis
dos 3 exercicios 
anteriores

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORAIMPORTE   €

Asdo.:

ORGANISMO ANO

Axudas concedidas

DISPOSICIÓN REGULADORA

Axudas solicitadas

IMPORTE   €

Nº EXPEDIENTE NIF/CIFBENEFICIARIO
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

SOLICITUDE DE COBRAMENTO 
LIÑA DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL 

Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos 
e ampliación de capital das pemes

ANEXO III (c)

, de de

Lugar e data

Nº EXPEDIENTE

con DNI nº

empresa (indicar nome e CIF)

,

actuando en nome e representación da empresa titular do expediente arriba citado, 

EXPÓN:

Que se formalizou a operación solicitada ao abeiro das axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, 

refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pemes, correspondente ao expediente arriba referenciado por un importe de

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

Que os fondos correspondentes á dita operación de préstamo foron utilizados para a toma de participación nunha ampliación de capital social da

ORGANISMO ANO

Axudas concedidas

DISPOSICIÓN REGULADORA

Axudas solicitadas

Así mesmo, a empresa comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite ou obteña en réxime de minimis e cantas solicite e/ou obteña 

para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta

declaración.

E, por todo iso, 

SOLICITA:

Que lle sexan aboados á sociedade de garantía recíproca os importes devengados segundo o artigo 7º das citadas bases.

POLA EMPRESA BENEFICIARIA

(Apelidos, nome e cargo na empresa beneficiaria)

NIF/CIFBENEFICIARIO

euros, correspondente á liña de ampliación de capital, e 

Que esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas en réxime de minimis que se relacionan a continuación:

Axudas de minimis
dos 3 exercicios 
anteriores

IMPORTE   €

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORAIMPORTE   €

Asdo.:

Don/Dona

con desembolso inicial do 100% desta, no marco dun acordo de ampliación de capital social adoptado pola xunta xeral da sociedade e de acordo co 

proxecto presentado coa solicitude de axuda ao Igape. 

Que, para este mesmo proxecto, esta entidade solicitou e/ou obtivo as axudas que se relacionan a continuación:
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

ANEXO  IV

NOTIFICACIÓN DE PERSOAS AUTORIZADAS PARA O ACCESO Á EXTRANET IGAPE-ENTIDADES 
COLABORADORAS POR PARTE DAS ENTIDADES FINANCEIRAS E SGR 

Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos 
e ampliación de capital das pemes

DATOS IDENTIFICATIVOS 

ENTIDADE:
RAZÓN SOCIAL NIF/CIF

APELIDOS E NOME NIF

REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE:

O poder do representante foi presentado xa no Igape

Xúntase a esta solicitude copia compulsada do poder
DATANOTARIO QUE OTORGOU O PODER Nº DE PROTOCOLO

RELACIÓN DE PERSOAS CON CERTIFICADO DIXITAL AUTORIZADAS PARA ACCEDER Á EXTRANET IGAPE-ENTIDADES 

COLABORADORAS COMO REPRESENTANTES DA ENTIDADE:

APELIDOS E NOME NIFDEREITOS DO USUARIO (1)

Acceso e operación

Sinatura de documentos

Acceso e operación

Sinatura de documentos

Acceso e operación

Sinatura de documentos

Acceso e operación

Sinatura de documentos

Acceso e operación

Sinatura de documentos

(1) O dereito de acceso e operación implica a posibilidade de consultar e modificar os datos dos expedientes presentados ao abeiro do convenio, sen que estea facultado para 
presentar solicitudes telemáticas ao Igape en representación da entidade. O dereito de sinatura de documentos inclúe todas as posibilidades do acceso anterior, e ademais a 
capacidade de presentar ante o Igape documentos (solicitudes, autorizacións, solicitudes de cobramento e outros que se definan para o convenio) asinados dixitalmente con 
plenos efectos legais.

Notifico ao Igape que as persoas aquí indicadas están autorizadas a acceder por conta desta entidade á Extranet Igape-Entidades colaboradoras 

(http://extranet.igape.es), co nivel de acceso indicado, quedando canceladas as autorizacións anteriores. 

E, para que así conste ante o Instituto Galego de Promoción Económica, asina esta notificación no lugar e data abaixo indicados.

Sinatura e selo

, de de

DATA E SINATURA:

D. /Dª. : 

O titular ou representante legal

Os datos recollidos nesta solicitude pasarán a formar parte dos ficheiros automatizados do Igape. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación ou oposición ante a Dirección Xeral do Igape. Complexo administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.

SUBDIR. SERVIZOS XURÍDICOS, DESEÑO E CONTROL DE PROCEDEMENTOS (INFORMÁTICA)
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA 
E INDUSTRIA

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO CONVENIO 
Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de pasivos e 

ampliación de capital das pemes

D./Dª.

en nome e representación da entidade

ANEXO  V

con poderes suficientes para obrigarlle neste acto. 

DECLARA:

- Coñecer os termos e condicións do convenio de colaboración para a habilitación dun programa de apoio ao financiamento para circulante, 

refinanciamento de pasivos e ampliación de capital das pequenas e medianas empresas, subscrito entre o Instituto Galego de Promoción Económica 

(Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades financeiras, e que ten interese en participar no dito convenio. 

- Que cumpre os requisitos establecidos para obter a condición de entidade colaboradora no artigo 10º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia. 

Por todo isto, 

SOLICITA:

Adherirse aos termos e condicións do referido convenio.

con DNI nº ,

(Sinatura e selo da entidade financeira)

, de de

ANEXO VI 
Relación de entidades financeiras e sociedades de garantía recíproca adheridas 

Axudas do Igape para o programa de apoio ao acceso ao financiamento para circulante, refinanciamento de 
pasivos e ampliación de capital das pemes. 

Caixas Bancos SGR 

-Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra-
Novacaixagalicia 
-Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada 
Gallega 
-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa 
-Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante Bancaja 

-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
-Banco Pasto. 
-Banco Espírito Santo, S.A. Sucursal de España
-Banco Gallego, S.A. 
-Banco Popular Español, S.A. 
-Banco Caixa Geral, S.A. 
-Bankinter, S.A. 
-Banco Etcheverría, S.A. 

-Afianzamientos de Galicia, Sociedad de 
Garantía Recíproca (Afigal, S.G.R.) 
-Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra y 
Ourense (Sogarpo, S.G.R.) 
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