ANEXO I.1

CÓDIGO DE PROCEDEMENTO

IG534D

NOV ACIÓNS PARA O REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

FO
R

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SOLICITUDE

MA
TI

NOME/RAZÓN SOCIAL

DOCUMENTO

VO
S

PROCEDEMENTO

CORREO ELECTRÓNICO

IN

ACTIVIDADE

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

SEGUNDO APELIDO

NIF

TO
S

NOME/RAZÓN SOCIAL

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

EF

EC

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán 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 continuación 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
ENDEREZO ELECTRÓNICO

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)

RA

IBAN

SOLICITUDE PARA

OUTORGADA POR ANTE O/A NOTARIO/A

SÓ

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº
DATA PODER

Nº DE PROTOCOLO

NIF SOCIEDADE

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

PA

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE
ESCRITURA Nº
DATA ESCRITURA OUTORGADA POR ANTE O/A
NOTARIO/A

Nº DE PROTOCOLO

O

□ IG254 – Novacións para o refinanciamento de débedas co Igape.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

LID

□ Que obtivo nos servizos web do Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuxo identificador de documento elec t rónico (I D E),
obtido da aplicación informática para cubrir solicitudes, e o código de comprobación, debe indicar a continuación, de forma o brigatoria. O contido
deste documento forma, para todos os efectos, parte integrante desta solicitude.

VÁ

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.

ANEXO I.1
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

FO
R

MA
TI

VO
S

Para todas as persoas titulares:
□ Informe detallado da Central de Infor mación 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)
□ Detalle da situación de débedas con Facenda, Seguridade Social e Comunidade Autónoma, incluíndo expresamente relación de a p r a za mentos
concedidos con indicación de calendario de pagamentos.
□ Plan económico financeiro, incluíndo contas de resultados, fluxos de efectivo e balances previsionais, describindo as hipóteses que sustentan as
previsións.
□ Memoria xustificativa da solicitude, evolución das actividades, e do emprego, identificación das causas que motivan a incapac idade de cumpr ir
cos calendarios pactados e feitos que sustentan a capacidade de reembolso futura.
□ Evolución do restante endebedamento da compañía desde a formalización do préstamo. Operacións financeiras concedida s e a mor t iz a cións
pagadas a outras entidades.
□ Refinanciamento doutras débedas previsto: no caso de considerar un plan de refinanciamento máis amplo, acreditación mediant e es c rit o da s
entidades financeiras afectadas e/ou copia dos contratos.
□ Operacións de financiamento con persoas socias, administradoras ou partes vinculadas. Detalle dos saldos con persoas socias, relación de
préstamos recibidos ou concedidos, con copia dos contratos , se é o caso.
□ Plan de amortización da débeda proposto, comparativo coa amortización do restante endebedamento financeiro.

EC

TO
S

IN

Nos casos nos que a persoa titular da operación sexa diferente da debedora da débeda a novar (fiadoras, avalistas ou titulares de bens que
garantan as ditas débedas):
□ Para sociedades mercantís:
□ Contas anuais correspondentes ao último exercicio pechado.
□ Balance e conta de resultados recentes, asinados polas persoas administradoras.
ÓRGANO
CÓD. PROC.
ANO
□ Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritas no rexistro competente e
as súas modificacións posteriores.
□ Poder da persoa representante que presenta a solicitude, inscrito, se é o caso, no
rexistro competente.
□ No caso de persoas físicas:
□ Declaración do imposto de patrimonio.
□ Declaración de bens e débedas persoais, especificando: bens inmobles, indicando valoración aproximada ou taxación, e carg a s dos bens ;
bens mobles, indicando valoración; activos financeiros; débedas e avais prestados.
□ Copias das declaracións do IVE (resumo anual do exercicio anterior e liquidacións periódicas do exer cicio corrente), no c a s o de ex er cer
actividade económica.

PA

RA

EF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os doc umentos relac ionados serán obxec to de c onsulta ás administrac ións públic as. No c aso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta c onsulta, deberán indic alo no rec ad ro c orrespondente e ac hegar unha c opia dos
doc umentos.
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS
A persoa interesada autoriza a c onsulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a
c onsulta, deberá achegar o documento correspondente
NIF da entidade solicitante
NIF da entidade representante
Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE)
Certificado da renda do último exercicio no caso de persoas físicas ou comunidades de bens

OPÓÑOME Á
CONSULTA
o
o
AUTORIZO A
CONSULTA
o Si
o Si
o Si
o Si

o Non
o Non
o Non
o Non

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na s úa
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 c ida dá de
cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter
administrativo.
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais).
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, por t a bilida de 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 s e recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dedereitos

SÓ

Responsable do tratamento

O

Finalidades do tratamento

LID

Lexitimación para o tratamento

VÁ

Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos
Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

ANEXO I.1
(continuación)
LEXISLACIÓN APLICABLE

VO
S

Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das novacións
para o refinanciamento de débedas con este instituto, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorre ncia non competitiva
(código de procedemento IG534D).
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Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

ANEXO I.2
FORMALIZACIÓN

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

MA
TI

NOME/RAZÓN SOCIAL

VO
S

IG534D – NOVACIÓNS PARA O REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

FO
R

EX PEDIENTE RELACIONADO

NIF

Unha vez recibida a notificación do acordo/resolución de concesión, a persoa interesada que asina o presente documento solicita a formalización
da operación financeira, de conformidade co previsto no artigo 12 das bases reguladoras.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na s úa
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 c ida dá de
cada persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter
administrativo.
O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada
dunha competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de
obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica
3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais).
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación
e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma
integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, por t a bilida de 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 -dedereitos
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Lexitimación para o tratamento

Exercicio de dereitos

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis información
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Destinatarios dos datos
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Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
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