ANEXO I
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

NOVACIÓNS MODIFICATIVAS NOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POLO
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) NOS DIVERSOS
PROGRAMAS INSTRUMENTADOS AO ABEIRO DO DECRETO 133/2002

DOCUMENTO

SOLICITUDE

TI
VO
S

IG500A

DATOS DO/A SOLICITANTE
ENTIDADE

NIF

ACTIVIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO CNAE

NOME E APELIDOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL

NIF

DOMICILIO POSTAL DA ENTIDADE
LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

FAX

MA

CONCELLO

PROVINCIA

SOLICITUDE PARA

FO
R

a modificación do préstamo formalizado co Igape, expediente nº
nos seguintes aspectos:
que se conceda unha carencia na amortización de principal, adicional ou intermedia, de
meses;
que se conceda un prazo adicional para a devolución do préstamo de
meses, e que a devolución do principal sexa conforme ao calendario
de amortización que se xunta en documento anexo;
que se capitalicen as cotas de amortización de principal vencidas;
que se capitalice o
% dos xuros ordinarios vencidos (máximo 80%);
que se capitalice o
% dos xuros de demora vencidos (máximo 60%);
que se revise o tipo de xuro en función do establecido nas Bases Reguladoras.

IN

Debe indicar a continuación, de forma obrigatoria, o identificador de documento electrónico (IDE) obtido da aplicación informática para cubrir solicitudes, e o
código de comprobación.

S

IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (IDE) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS
[%SHA%]

CÓDIGO DE COMPROBACIÓN
[%CODIGO_COMPROBACION%]

EF
EC
TO

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.
c

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN QUE O SOLICITANTE PRESENTA OU IDENTIFICA EN PODER DO IGAPE

Memoria xustificativa da petición, asinada por representante da empresa, na que se exporán
os motivos da modificación solicitada, a situación do proxecto, as principais desviacións
respecto ao plan inicial, e as perspectivas futuras no negocio.
Descrición do cadro de persoal actual, expectativas de emprego. Descrición de expedientes de
regulación de emprego presentados nos dous últimos anos, vixentes e/ou previstos.
Copia das contas anuais correspondente ao último exercicio pechado. Balance e conta de
resultados actual asinados por representante da empresa.
Poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, se é o caso, no rexistro competente.

RA

Cadro de posicións de endebedamento financeiro actualizado, no que se especifiquen todas as
operacións vixentes por entidade financeira, indicando vencementos, cantidades vencidas
adebedadas e garantías constituídas a favor de cada entidade.

PA

Informe CIR do Banco de España cunha antigüidade non superior a 90 días á data de
solicitude. No caso de existir discrepancias entre o dito informe e o cadro de posicións de
endebedamento financeiro citado no apartado c) anterior, detalle descritivo das ditas
diferenzas.
Relación de aprazamentos formalizados e ou débedas vixentes coas administracións públicas.

SÓ

No caso de que as outras entidades financeiras acredoras concedesen ou estean valorando a
posibilidade de refinanciar ou conceder flexibilidade en prazos, comunicación por parte das
mesmas ao respecto.

VÁ
LID

O

Nota simple rexistral actualizada do estado de cargas, no caso de garantías reais.

PRESENTA

DISPOÑIBLE NO PROCEDEMENTO

ANO
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SI

TI
VO
S

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 11 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, así como para o envío periódico
de información sobre axudas e actividades de interese para o solicitante. Do mesmo xeito coñece e acepta que estes datos sexan incorporados a un ficheiro automatizado
debidamente inscrito na Axencia Estatal de Protección de Datos. 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 que solicite da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da Consellería de Facenda, e da Seguridade Social, a información relativa ao cumprimento por parte do
solicitante das obrigas tributarias estatais e autonómicas, as obrigas coa Seguridade Social e de ausencia doutras débedas coa Comunidade Autónoma.
- Para que comprobe os seus datos de carácter persoal, 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.
NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 133/2002, dR 11 de abril, polo que se regula a concesión de préstamos polo Instituto Galego de
Promoción Económica.

MA

- Para obter directamente por vía telemática das distintas administracións públicas toda a información requirida para a tramitación do seu expediente.

(Para cubrir pola Administración)

FO
R

RECIBIDO

SINATURA E SELO DO/A SOLICITANTE E/OU REPRESENTANTE LEGAL
Lugar e data

REVISADO Y CONFORME

de

de

IN

,

Dirección Xeral do Igape
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S

N

NÚMERO DE EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

--/--/---DATA DE EFECTOS

--/--/---DATA DE SAÍDA

--/--/----

