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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo 
do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos préstamos 
previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG534C).

O Consello de Dirección do Igape, na súa reunión do 13 de outubro de 2020, acordou 
modificar as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro présta-
mos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

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

RESOLVO:

Primeiro. Modificación das bases reguladoras 

Modificar as bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro prés-
tamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, aprobadas pola Re-
solución do Igape do 3 de agosto de 2020 (DOG núm. 163, do 14 de agosto) (código de 
procedemento IG534C), nos seguintes aspectos:

a) Modificación da redacción dos artigos 1.1, 3.1.d), 9 e 17, conforme o detallado no 
anexo.

b) Incluír unha disposición adicional, conforme o detallado no anexo.

c) Modificación do anexo III das bases reguladoras «Metodoloxía de cualificación do 
risco de crédito» das bases reguladoras, conforme o detallado no anexo.

d) Incluír no anexo I das bases reguladoras, «Modalidades de préstamos do Instrumento 
financeiro préstamos pemes Galicia Feder 2014-2020», o punto 1.2 detallado no anexo e 
convocar os ditos préstamos en réxime de concorrencia non competitiva.

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Gali-
cia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, en particular:
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Préstamos IFI extraordinarios COVID-19:

Obxectivo temático 03: mellorar a competitividade das pemes. 

Prioridade de investimento 03.d: apoio á capacidade das pemes para o crecemento nos 
mercados rexionais, nacionais e internacionais e nos procesos de innovación.

Obxectivo específico: 03.04.01: promover o crecemento e a consolidación das pemes, 
en particular mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio 
avanzados; inclúense os sectores agrícola, pesqueiro, mariño, marítimo, turístico, cultural 
e comercial.

Actuación: 3.4.1.3.b: instrumentos financeiros para proxectos de investimento empresa-
rial para promover o crecemento e a consolidación das pemes.

Campo de intervención CE001: investimentos produtivos xenéricos nas pequenas e me-
dianas empresas (pemes).

Segundo. Prazo de presentación de solicitudes dos Préstamos IFI extraordinarios CO-
VID-19

O prazo de presentación de solicitudes da liña de préstamos directos do Igape Présta-
mos IFI extraordinarios COVID-19 comezará o día seguinte ao da publicación desta reso-
lución no Diario Oficial de Galicia e rematará cando se produza a primeira das seguintes 
circunstancias:

a) Que, conforme as solicitudes recibidas, se esgote o crédito orzamentario para a res-
pectiva modalidade de préstamo, o que será obxecto de publicación no Diario Oficial de 
Galicia e na páxina web do Igape, co fin de pechar anticipadamente o prazo de presenta-
ción de solicitudes para a respectiva modalidade de préstamo, de conformidade co dispos-
to no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 
de xaneiro).

b) O 30 de decembro de 2020.

Terceiro. Dotación orzamentaria

Establécese a liña de préstamos directos do Igape Préstamos IFI extraordinarios CO-
VID-19, polos importes máximo indicados a seguir:
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Préstamos IFI extraordinarios COVID-19: 10.000.000 €.

Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria aboaran se con cargo á par-
tida orzamentaria, importes e distribución plurianual que se indican a continuación:

Partida orzamentaria Liña de préstamo Ano 2020 Ano 2021

09.A1-741A-8310 IFI extraordinario COVID-19 2.000.000 € 8.000.000 €

O director xeral do Igape poderá ampliar os créditos, logo de declaración da súa dispoñi-
bilidade como consecuencia das circunstancias establecidas no 30.2 do Decreto 11/2009, 
mediante resolución publicada para o efecto.

Cuarto. Prazos de duración do procedemento

O prazo máximo para resolver e notificar o acordo de concesión/denegación dos présta-
mos directos do Igape Préstamos IFI extraordinarios COVID-19 será de cinco meses desde 
a data de presentación da solicitude de préstamo. Transcorrido este prazo sen terse reci-
bido a resolución, poderá entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo.

O beneficiario deberá presentar a solicitude de disposición antes do prazo establecido 
no acordo de concesión, que non poderá exceder o 30 de xuño de 2021.

Quinto

En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, o texto da convocatoria e a información requirida no ordinal oitavo do devan-
dito artigo serán comunicado á Base de datos nacional de subvencións (BDNS). A BDNS 
dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación.

Sexto. Contido da convocatoria 

Os requisitos das letras c), e), f), i), k), l), m) e n) do artigo 20.2 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, indícanse nas bases dos préstamos previstos no Instru-
mento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
aprobadas pola Resolución do Igape do 3 de agosto de 2020 (DOG núm. 163, do 14 de 
agosto), e que se modifican parcialmente nesta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2020

Fernando Guldrís Iglesias 
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica
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Modificación das bases reguladoras dos préstamos previstos 
no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020

A. Modificación do artigo 1.1 das bases reguladoras.

Modifícase o artigo 1.1 das bases reguladoras, que pasa a ter a seguinte redacción: 

Artigo 1. Beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias dos préstamos regulados nestas bases aquelas pequenas, 
medianas ou microempresas conforme a definición establecida pola Comisión Europea no 
anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), da Comisión, do 17 
de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co 
mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado UE (en diante, Regulamen-
to (UE) 651/2014), que cumpran os seguintes requisitos:

a) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de 
investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia, salvo nas modalidades de 
préstamos que no anexo I eximan expresamente deste requisito.

b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modali-
dade de préstamo, conforme os requisitos que se detallan no anexo I. 

c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do 
25 % do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público. 

En préstamos destinados ao financiamento de capital de explotación, non será de apli-
cación este requisito nin tampouco necesaria a execución dun proxecto de investimento. 
As referencias realizadas nestas bases ao «proxecto de investimento» e a «conceptos de 
investimento» entenderanse realizadas ao “proxecto financiable» e a «conceptos financia-
bles». 

B. Modificación do artigo 3.1.d das bases reguladoras.

Modifícase o artigo 3.1.d) das bases reguladoras, que pasa a ter a seguinte redacción: 

C
V

E
-D

O
G

: q
ho

u4
km

8-
ks

k5
-k

2p
7-

of
a9

-0
6x

a8
l8

cn
nb

1



DOG Núm. 235 Venres, 20 de novembro de 2020 Páx. 45919

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Artigo 3. Conceptos de gasto financiables

[…]

d) Capital de explotación: cos requisitos e condicións establecidos para cada modalida-
de de préstamo no anexo I.

C. Modificación do artigo 9 das bases reguladoras.

Modifícase o artigo 9 das bases reguladoras, que pasa a ter a seguinte redacción: 

Artigo 9. Órganos competentes

A Área de Investimento do Igape será o órgano competente para a instrución do pro-
cedemento de concesión. O Comité de Riscos previsto no artigo 10.4 elevará proposta de 
resolución favorable ou desfavorable ao Consello de Dirección do lgape, que será o órgano 
competente para resolver, competencia que se delegará na persoa titular da Dirección Xe-
ral do Igape, para as modalidades de préstamo en que así se determine no anexo I.

D. Modificación dos puntos 1 e 5 f) do artigo 17.1 das bases reguladoras.

D.1) Modifícase o artigo 17.1 das bases reguladoras, que pasa a ter a seguinte re-
dacción: 

Artigo 17. Xustificación do proxecto

1. A aplicación da operación financeira ao pagamento dos gastos financiables do proxec-
to acreditarase documentalmente ante o Igape nun prazo máximo de 4 meses desde a fina-
lización do prazo de execución indicado no acordo de concesión. Dentro do mesmo prazo, 
deberá xustificarse tamén a execución e pagamento dos investimentos financiados coas 
restantes fontes, distintas á operación do Igape. 

En préstamos destinados ao financiamento de capital de explotación, poderase flexibi-
lizar a acreditación da aplicación do préstamo ao pagamento dos gastos financiables, nos 
supostos e condicións establecidos no anexo I. 

D2) Modifícase o artigo 17.5.f) das bases reguladoras, que pasa a ter a seguinte re-
dacción: 
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Artigo 17. Xustificación do proxecto

5. Xunto coa solicitude de xustificación, o beneficiario presentará a seguinte documen-
tación:

[…]

f) Para a xustificación do capital de explotación, os xustificantes sinalados, se é o caso, 
para cada modalidade de préstamo no anexo I.

E. Inclusión dun número 7 no artigo 5 das bases reguladoras.

7. Unha operación poderá recibir axuda dun ou varios fondos EIE ou dun ou varios pro-
gramas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que o gasto declarado nunha 
solicitude de pagamento correspondente a un dos fondos EIE non se declare para solicitar 
axuda doutro fondo ou instrumento da Unión, ou axuda do mesmo fondo no marco dun pro-
grama distinto. O importe do gasto que deberá consignarse nunha solicitude de pagamento 
dun fondo EIE pode ser calculado para cada fondo EIE e para o programa ou programas 
de que se trate a pro rata, conforme o documento en que se establezan as condicións da 
axuda.

F. Inclusión dunha disposición adicional para ampliar o prazo máximo de disposición 
previsto nas bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro présta-
mos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, aprobadas pola Resolu-
ción do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro). 

Inclúese unha disposición adicional, coa seguinte redacción:

Disposición adicional. Ampliación do prazo máximo de disposición previsto nas bases 
reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Gali-
cia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, aprobadas pola Resolución do 16 de 
outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro)

Amplíase ata o 30 de decembro de 2021 o prazo máximo para a disposición previsto 
no artigo 13.1 das bases reguladoras dos préstamos previstos no Instrumento financeiro 
préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020, aprobadas pola 
Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG nº 206, do 30 de outubro), parcialmente modi-
ficadas pola Resolución do 27 de decembro de 2018 (DOG nº 247, do 28 de decembro) e 
pola Resolución do 7 de outubro de 2019 (DOG nº 197, do 16 de outubro). 
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G. Modificación dos anexos III e V.1 das bases reguladoras.

Modifícase o anexo III «Metodoloxía de cualificación do risco de crédito» das bases re-
guladoras, incluíndo o punto 2.bis) seguinte:

(…)

2.bis) Para persoas físicas e entidades sen obriga de dispor de contabilidade, o criterio 
de capacidade financeira puntuarase de 0 a 20 puntos, conforme o seguinte cadro:

Rango de valores

Rendas percibidas 0-8

Valor patrimonial neto 0-8

Magnitude do préstamo 0-4

Factores atenuantes do risco  

Capacidade financeira 0-20

Os aspectos que serán obxecto de avaliación serán os seguintes:

Rendas percibidas (0/8)

Factores para considerar
Estabilidade dos ingresos

Diversificación dos ingresos

Valor patrimonial neto (0/8)

Factores para considerar
Tipo de bens patrimoniais dispoñibles

Prazo de devolución das restantes débedas/rendas

Magnitude do préstamo (0/4)

Factores para considerar
Relación ingresos/préstamo solicitado

Relación patrimonio neto/préstamo

(...)

Modifícase o anexo V.1 de Solicitude, para adaptalo á modificación do anexo I, que que-
da como se xunta a esta resolución. 

H. Inclusión dunha nova liña de préstamo nas modalidades recollidas no anexo I das 
bases reguladoras.

Modifícase o anexo I «Modalidades de préstamos do Instrumento financeiro préstamos 
pemes Galicia Feder 2014-2020» das bases reguladoras publicadas mediante a Reso-
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lución do 3 de agosto de 2020 (DOG nº 163, do 14 de agosto), incluíndo o número 1.2. 
seguinte:

1.2. Préstamos Ifi extraordinarios COVID-19.

A) Obxecto.

Apoiar financeiramente as pemes afectadas pola crise causada pola COVID-19 que, 
coas medidas de apoio financeiro postas en marcha ata o momento polas administracións 
central e autonómica, non obtivesen financiamento suficiente para manter a súa capacida-
de de funcionamento.

B) Modalidade do contrato de financiamento.

Contratos de préstamo para instrumentar entre e o beneficiario e o Igape. O nominal 
do dito préstamo estará cofinanciado nun 80 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemen-
to Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2014-2020. OT 3, PI 3 d), 
OE 3.4.1., actuación 3.4.1.3.b).

C) Requisitos específicos dos beneficiarios.

C1) Poderán ser beneficiarias aquelas empresas que, cumprindo os requisitos estable-
cidos no artigo 1, acrediten estar afectadas pola crise causada pola COVID-19 e xustifi-
quen a necesidade de financiamento para o capital de explotación necesario para reforzar 
o desenvolvemento das súas actividades xerais en Galicia.

Exceptúanse do requisito previsto no artigo 1.1.a) aquelas empresas cuxa actividade 
sexa o comercio retallista fóra de establecementos comerciais permanentes, e outras acti-
vidades vencelladas a feiras e verbenas, sempre que acrediten que a súa actividade eco-
nómica no ano 2019 se desenvolveu predominantemente en Galicia.

As beneficiarias terán que acreditar razoablemente no expediente de solicitude que 
cumpren polo menos unha das seguintes condicións:

1. Atoparse ante a necesidade de recuperar o capital de explotación perdido durante a 
crise de saúde pública, tras presentar os dous últimos anos EBITDA positivo, non poder 
ter axustado os seus custos á caída da facturación motivada pola crise de saúde pública e 
que isto supuxese unha redución do activo corrente e/ou un aumento do pasivo corrente no 
balance, situando a diferenza de ambas as magnitudes por debaixo do fondo de manobra 
necesario para o normal funcionamento.
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2. Atoparse ante a necesidade de incrementar o seu capital de explotación en previsión 
dunha lenta recuperación do mercado. Entenderase que sucede isto, exclusivamente nos 
seguintes casos:

– Nas industrias ou nas actividades comerciais que adquiren os seus aprovisionamen-
tos de materia prima ou de mercadorías de forma estacional, dependendo de colleitas ou 
campañas, e deben almacenar as súas existencias durante un período de tempo moito 
máis longo do habitual a causa da previsible caída das vendas. 

– En empresas cuxos clientes estean especialmente afectados pola crise, e deban con-
ceder períodos de cobramento máis dilatados nas súas vendas.

3. Empresas que, polas súas características particulares, sufran habitualmente dificul-
tades de acceso ao financiamento bancario para capital de explotación, e que na situación 
de crise vexan empeorada a súa capacidade de acceso ao crédito. Enténdese que se en-
contran nesta situación:

– Pemes de economía social (cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de 
emprego, empresas de inserción laboral e outras entidades de economía social con activi-
dade empresarial significativa).

– Pemes cuxa actividade sexa fundamentalmente estacional, vinculada á celebración 
de eventos que fosen cancelados pola crise de saúde pública.

C.2) Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comu-
nidades de bens que cumpran o establecido no punto C1 anterior. Neste caso, deberán 
facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os 
compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe 
das axudas que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de 
beneficiarios. En calquera caso, deberá nomearse un representante ou apoderado único 
con poder suficiente para cumprir as obrigas que como beneficiaria correspondan á agru-
pación. Non poderá disolverse a agrupación ata que transcorra o prazo de prescrición de 
catro anos previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

D) Requisitos específicos do gasto financiable.

Será financiable o capital de explotación, que incluirá os seguintes conceptos de gasto 
os que poderá aplicarse o préstamo:
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a) O financiamento de contas que se pagarán por compras de materias primas, outros 
aprovisionamentos e mercadorías, gastos de persoal (soldos e salarios, indemnizacións, 
seguridade social e outros gastos sociais), impostos, arrendamentos e canons, repara-
cións e conservación, servizos de profesionais independentes, transportes, primas de se-
guros, publicidade, propaganda e relacións públicas, subministracións e outros servizos 
relacionados coa actividade.

b) O financiamento das contas a cobrar de clientes, que se reflicta nun incremento de 
saldo do balance.

Os fondos do préstamo non poderán ser aplicados a finalidades distintas das relacio-
nadas, tales como o pagamento de investimentos ou o pagamento de débedas bancarias.

Os préstamos incluídos nesta liña de financiamento serán compatibles con outras axu-
das, sempre que non supoñan un dobre financiamento do capital de explotación nas bene-
ficiarias que fosen tamén apoiadas por outras operación financiadas pola UE.

E) Condicións do produto financeiro.

E.1) Importes mínimo e máximo.

O importe mínimo do/dos préstamo/s por beneficiaria será de 3.000 € e o máximo de 
500.000 €. A titular deberá solicitar a cantidade que considere necesaria para reforzar o 
seu capital de explotación, en coherencia coa memoria explicativa que deberá xuntar coa 
solicitude.

E.2) Prazos de amortización e de carencia.

O prazo de amortización será como máximo de 7 anos, e incluirase un máximo de 
3 anos de carencia na amortización de principal.

E.3) Tipo de xuro.

E.3.a) Tipo de xuro ordinario.

O capital disposto e non amortizado do préstamo devindicará diariamente, contando 
desde a disposición dos fondos e ata que transcorra o prazo de vixencia do préstamo, un 
xuro nominal fixo que se liquidará e pagará, con periodicidade trimestral e con carácter 

C
V

E
-D

O
G

: q
ho

u4
km

8-
ks

k5
-k

2p
7-

of
a9

-0
6x

a8
l8

cn
nb

1



DOG Núm. 235 Venres, 20 de novembro de 2020 Páx. 45925

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

vencido, o último día de cada trimestre natural, xunto coa cantidade destinada á amortiza-
ción de principal, salvo no período de carencia.

Para cada unha das disposicións, no período comprendido desde a data da disposición 
do préstamo ata o último día do primeiro trimestre natural seguinte á disposición, o importe 
absoluto dos xuros devindicados calcularase segundo a seguinte fórmula:

(C×R×T)/36000

Onde «C»= capital, «R»= tipo de xuro nominal anual que se pagará trimestralmente ex-
presado en puntos porcentuais e «T»= número de días naturais comprendidos entre a data 
de disposición e o último día do trimestre natural.

Nos restantes períodos trimestrais completos de xuros, o importe absoluto dos xuros 
devindicados calcularase aplicando a seguinte fórmula:

(C×R)/400

Onde «C»= capital, «R»= tipo de xuro nominal anual expresado en puntos porcentuais.

O tipo de xuro nominal anual determinarase para toda a vida do préstamo no momento 
da concesión, resultado de sumar:

– Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta 
de resolución da concesión do préstamo.

– Marxe adicional: será de 0,2 puntos porcentuais. Se o resultado da subvención implí-
cita no préstamo, obtida aplicando o criterio recollido no anexo II, supera o límite de axuda 
de mínimis, por petición do interesado e coa finalidade de diminuír a vantaxe financeira 
respecto ao mercado ata cumprir este límite, poderase:

a) incrementar a marxe adicional para reducir o aforro de custo financeiro, sempre que 
non resulte un préstamo sen SBE, e/ou

b) Reducir o prazo do préstamo, e/ou
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c) Reducir o importe do préstamo, sempre que non resulte inferior ao mínimo de 3.000 €, 
e/ou 

d) Achegar garantías complementarias. 

O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo.

E.3.b) Tipo de xuro de mora.

Sen prexuízo do dereito de resolución do préstamo, no caso de atraso no pagamento 
dalgunha das sumas debidas en virtude deste contrato, o prestameiro incorrerá de pleno 
dereito en mora sen necesidade de requirimento previo e virá obrigado a pagar sobre a 
suma vencida o tipo de xuro ordinario do período máis 6 puntos porcentuais anuais. Os 
ditos xuros liquidaranse coincidindo co seguinte vencemento trimestral de xuros.

E.4) Plan de amortización.

Unha vez finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo realizarase en cotas 
trimestrais vencidas, o último día de cada trimestre natural, xunto coa cantidade destinada 
ao pagamento de xuros. O plan de amortización será calculado polo Igape e incorporarase 
á resolución de concesión. Para o cálculo do plan de amortización, utilizarase o sistema de 
amortización francés, de forma que a carga que deberá afrontar o beneficiario, resultante 
de sumar os xuros e as amortizacións para pagar ao trimestre o beneficiario, se manteña 
constante durante toda a vida do préstamo tras a carencia. 

E.5) Garantías.

Para préstamos de importe igual ou inferior a 200.000 €, non se requirirá a achega de 
garantías adicionais á responsabilidade da prestameira. Para préstamos de importe supe-
rior, o Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do 
beneficiario. As garantías serán puntuadas conforme os criterios sinalados no anexo IV.

F) Documentación específica para presentar coa solicitude.

Ademais da documentación sinalada no artigo 7, deberá figurar xunto coa solicitude:

1. Memoria explicativa do cumprimento das condicións previstas no punto C). En parti-
cular, deberá conter:
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a) Para os solicitantes que se encadren no número 1 do punto C.1), unha comparativa 
de balances de situación e contas de resultados en 30.6.2019 e 30.6.2020, xunto cunha 
explicación do impacto da crise sanitaria na súa actividade económica, así como unha es-
timación do fondo de manobra necesario para as actividades habituais da empresa.

b) Para os solicitantes que se encadren no número 2 do punto C.1), unha comparativa 
de balances históricos e previsionais, con detalle dos principais clientes e provedores, os 
períodos de cobramento, pagamento e mantemento de existencias históricos e previsio-
nais, xunto cunha explicación do impacto da crise sanitaria no seu mercado. 

c) Para os solicitantes que se encadren no número 3 do punto C.1), detalle dos activos 
e pasivos bancarios afectos á actividade que dispuñan en 31.12.2019 e dos actuais. 

2. Memoria explicativa sobre o cumprimento dos criterios de valoración de risco de cré-
dito sinalados no anexo III, xuntando documentación acreditativa se é o caso. No caso de 
persoas físicas, deberá achegar copia da declaración do IRPF do último exercicio e unha 
declaración responsable de bens e débedas.

G) Requisitos e documentación específica para presentar coa disposición.

Ademais da documentación sinalada no artigo 13, deberá achegarse a seguinte:

Conforme o artigo 53 da Lei 2/2018, do 26 de decembro, a prestameira deberá acre-
ditar que se encontra ao día no pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro 
préstamo concedido anteriormente con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma, 
mediante certificación do órgano competente ou, cando non se poida acreditar doutra ma-
neira, mediante unha declaración responsable da prestameira.

H) Documentación específica para presentar coa xustificación.

1) Para aquelas beneficiarias que dispoñan de estados contables e cuxo préstamo foi 
outorgado con base na análise do balance e da evolución prevista das necesidades de 
financiamento a curto prazo, non será necesario proporcionar unha proba específica dos 
gastos en que se incorreu, sen prexuízo da obriga da empresa de manter durante un perío-
do de 4 anos rexistros contables que permitan determinar que o préstamo foi aplicado aos 
conceptos de gasto sinalados na letra D.

En todo caso, deberán presentar, no prazo máximo de 4 meses desde a data da última 
disposición do préstamo, o formulario de xustificación previsto no artigo 17.2.
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2) Aquelas beneficiarias que non estean obrigadas á xestión de contabilidade e/ou cuxo 
préstamo non fose outorgado con base na análise do balance, deberán achegar extracto 
da conta bancaria específica en que se tivese aboado a disposición do préstamo, xunto 
coa xustificación documental dos destinos dos fondos, isto é, facturas de provedores e 
acredores, nóminas e xustificantes dos importes correspondentes ás retencións e ingresos 
á conta do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) e dos gastos da Seguridade 
Social, recibos de primas de seguros e, en todos os casos, xustificantes bancarios de pa-
gamentos.

I) Criterios específicos de avaliación.

Non se establecen criterios específicos de avaliación, concederanse todas as solicitu-
des que superen os limiares de cualificación do risco e cumpran os requisitos das bases 
reguladoras, ata o esgotamento do orzamento.

J) Tramitación.

Nesta modalidade de préstamos, a competencia para resolver as solicitudes delégase 
na persoa titular da Dirección Xeral do Igape, para préstamos de importe igual ou inferior 
a 50.000 €.
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PROCEDEMENTO
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

PRÉSTAMOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO FINANCEIRO PRÉSTAMOS PEMES GALICIA - 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 IG534C SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do enderezo da internet http://tramita.igape.es.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e o asinante da solicitude 
deberá recoller a notificación formal no enderezo da internet http://tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE  

ESCRITURA Nº DATA DE ESCRITURA
OUTORGADA POR ANTE O 
NOTARIO/A Nº DE PROTOCOLO NIF SOCIEDADE DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº DATA DO PODER OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO/A Nº DE PROTOCOLO

SOLICITUDE PARA
□ IG246 – Préstamos IFI Innova do Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia–programa operativo Feder Galicia 2014-2020 
□ IG282 – Préstamos IFI Extraordinarios COVID-19 do Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia–programa operativo Feder Galicia 2014-2020 

A presente convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, 
en particular: 
Préstamos IFI Innova: obxectivo temático 01, prioridade de investimento 01.b, obxectivo específico 01.02.01, actuación 1.2.1.3, campo de
intervención CE064.
Préstamos IFI Extraordinarios COVID-19: obxectivo temático 03, prioridade de investimento 03.d, obxectivo específico 03.04.01, actuación 
3.4.1.3.b, campo de intervención CE001.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos, consignados, relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

ANEXO V.1
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A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

□ Que obtivo na aplicación informática para cubrir solicitudes, http://tramita.igape.es, un documento electrónico (IDE), cuxo identificador, e o 
seu código de comprobación, debe indicar a continuación de xeito obrigatorio. O contido deste documento forma, para todos os efectos, parte 
integrante desta solicitude.

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

□ Que as copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución exacta dos seus orixinais.
  

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
□ A documentación específica sinalada no anexo I para cada modalidade de produto financeiro.

□ Préstamos IFI Innova
□ Acreditación da capacidade de financiamento da parte do proxecto non cuberta co préstamo solicitado, que poderá consistir nunha 
certificación bancaria da dispoñibilidade líquida e/ou unha comunicación bancaria de estar en disposición de conceder o financiamento 
segundo o modelo do anexo V.5.
□ Memoria do proxecto co contido establecido na letra F) do punto 1.1- Préstamos IFI Innova, do anexo I.

□ Préstamos IFI Extraordinarios COVID-19
□ Memoria explicativa do cumprimento das condicións previstas na letra C) do punto 1.2 – Préstamos IFI Extraordinarios COVID-19 do 
anexo I. En particular deberá conter:

a) Para os solicitantes que se encadren no número 1 do punto C.1), unha comparativa de balances de situación e contas de 
resultados en 30.6.2019 e 30.6.2020, xunto cunha explicación do impacto da crise sanitaria na súa actividade económica, así como 
unha estimación do fondo de manobra necesario para as actividades habituais da empresa.
b) Para os solicitantes que se encadren no número 2 do punto C.1), unha comparativa de balances históricos e previsionais, con 
detalle dos principais clientes e provedores, os períodos de cobramento, pagamento e mantemento de existencias históricas e 
previsionais, xunto cunha explicación do impacto da crise sanitaria no seu mercado. 
c) Para os solicitantes que se encadren no número 3 do punto C.1), detalle dos activos e pasivos bancarios afectos á actividade 
que dispoñían en 31.12.2019 e dos actuais. 

□ Memoria explicativa sobre o cumprimento dos criterios de valoración de risco de crédito sinalados no anexo III, xunto coa
documentación acreditativa, se é o caso. No caso de persoas físicas, deberá achegar copia da declaración do IRPF do último exercicio, e 
unha declaración responsable de bens e débedas.

□ Informe detallado da Central de Información de Riscos do Banco de España (CIR) correspondente ao último período dispoñible, consistente nun 
arquivo en formato PDF asinado electronicamente que o solicitante deberá obter da Oficina Virtual do Banco de España (actualmente no enderezo
da internet https://sedeelectronica.bde.es) 
□ Sociedades mercantís, de ser o caso:

□ Contas anuais correspondente ao último exercicio pechado.
□ Balance e conta de resultados recentes, asinados polos administradores.

□ Sociedades en constitución, de ser o caso:
□ Certificado do Rexistro Xeral de Sociedades Mercantís da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do Ministerio de Xustiza, ou do rexistro     
competente, de non figurar inscrita a futura denominación social da entidade que se vai constituír.

□ Proxecto de estatutos da sociedade.
□ Persoas físicas ou comunidades de bens, de ser o caso: copias das declaracións de IVE (resumo anual do exercicio anterior e liquidacións 
periódicas do exercicio corrente).
□ Copia da declaración de solicitude de impacto ambiental, ou declaración responsable de non ter que realizala, se é o caso.
□ Actividades situadas en zonas naturais protexidas, de ser o caso: descrición completa das actividades afectadas, ou declaración responsable de 
non estaren as actividades situadas en zonas naturais protexidas.
□ Proxecto técnico elaborado para a obtención da correspondente licenza urbanística no caso de proxectos que inclúan gastos de obra civil e cando 
sexa preceptiva a dita licenza (construción ou reforma de nave, oficinas, locais comerciais, etc.). Exceptúase da necesidade de presentación de 
proxección técnica a execución de obras ou instalacións menores.
□ Relación detallada dos investimentos que se van realizar, distinguindo entre bens novos e usados.
□ Copia do contrato de alugamento/concesión das instalacións obxecto do proxecto de investimento, de ser o caso.

ÓRGANO COD. DE PROC. ANO
En caso de sociedades mercantís: 
□ Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritas no rexistro competente e as súas 
modificacións posteriores.
□ Poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, de ser o caso, no rexistro competente.

COMPROBACIÓN DE DATOS  
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a 
esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante o
DNI/NIE da persoa representante o
Certificado de estar ao día de pagamento coa Seguridade Social o
Certificado de estar ao día de pagamento coa Consellería de Facenda o
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas o
Consulta de concesións pola regra de minimis o
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá 
achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante o Si   o Non
NIF da entidade representante o Si   o Non
Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) o Si   o Non
Certificado de estar ao día das obrigas tributarias coa AEAT o Si   o Non
Certificado da renda do último exercicio no caso de persoas físicas ou comunidades de bens o Si   o Non
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) 

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa 
solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e 
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de 
cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter 
administrativo. 

Lexitimación para o tratamento 
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha 
do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda. 

Persoas destinatarias dos datos 

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para tramitar e 
resolver os seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos 
da Consellería de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordi-
nación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión 
Europa na súa condición de organismo Intermedio dos programas operativos en virtude das funcións 
atribuídas pola autoridade de xestión dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, 
número 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo XIII, número 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as 
súas disposicións de desenvolvemento. 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e 
supresión dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 
procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-
dereitos 

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 13 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que modifica as bases reguladoras dos
préstamos previstos no Instrumento financeiro préstamos pemes Galicia-programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento 
IG534C).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

 

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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