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DESCRIPCIÓ
Creació d'un fons de garantia amb finalitat "social" destinat a avalar parcialment
projectes d'impacte o innovació social desenvolupats per empreses d'impacte. La
constitució d'aquest fons serà una mancomunació de diferents actors interessats
directa o indirectament en els projectes i tindrà la següent composició:
‐ El 70% de la garantia la posaran organitzacions privades que vulguin publicitar‐se a
través d'alguna de les empreses prestataries i del propi programa "Garantia Social".
‐ El 30% de la garantia la posaran entitats públiques que co‐patrocinin el programa
"Garantia Social".
Aquelles empreses d'impacte que busquin finançament bancari o alternatiu i demanin
el suport del programa "Garantia Social" per les seves necessitats de garanties,
hauran d'aportar un 1% adicional de l'import demanat al fons, en concepte de fiança,
fins al venciment de la garantia.
Les organitzacions i entitats que col·laborin amb el fons aportant garanties pagaran
una comissió anual per ser membres d'aquest.

PIULADA
Sense garanties no flueix el crèdit. Amb Garantia Social, donem l'oportunitat a
empreses d'impacte social de presentar un aval just.

MOTIU D’INNOVACIÓ
Actualment, les solucions que ofereix el mercat en matèria de garanties presenten
restriccions en les seves clàusules i exigències econòmiques sovint abusives. Amb
Garantia Social, l'empresa d'impacte que vol finançament assumirà un cost mínim en
matèria d'aportació d'aval. A més, l'empresa podrà mantenir el contacte i rebre el

recolzament de les organitzacions privades que busquin acords publicitaris i de les
entitats públiques co‐patrocinadores del programa.

IMPACTE SOCIAL
A través de Garantia Social es presenta una solució al repte de finançament facilitant i
abaratint el procés d'obtenció de garanties per part d'empreses d'impacte social.
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