ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IG621C

SOLICITUDE

AVAIS DO IGAPE PARA FACILITAR O ACCESO AO FINANCIAMENTO OPERATIVO ÁS
PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS AUXILIARES DA CONSTRUCIÓN NAVAL
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA
CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

NOTIFICACIÓNS POR VÍA TELEMÁTICA
Solicito que as notificacións do Igape acerca deste expediente se efectúen por vía telemática
(Para utilizar esta opción debe dispoñer 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).

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE
ESCRITURA Nº

DATA ESCRITURA

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

NIF SOCIEDADE

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

Nº DE PROTOCOLO

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº

DATA PODER

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

Nº DE PROTOCOLO

SOLICITUDE PARA
IG209 – Avais do Igape para facilitar o acceso ao financiamento operativo das pequenas e medianas empresas auxiliares da construción naval.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que obtivo nos servizos web do Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuxo identificador de documento electrónico
(IDE), obtido da aplicación informática para cubrir solicitudes, e o código de comprobación, debe indicar a continuación, de forma
obrigatoria. 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

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
I. Documentación xeral:
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

NIF da empresa
NIF do asinante da solicitude (co fin de evitar a súa achega, o órgano xestor
accederá ao Sistema de verificación de datos de identidade e residencia. No
caso de que o solicitante denegue expresamente esta autorización deberá,
obrigatoriamente, presentar o DNI).
Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritas no rexistro
competente, así como as modificacións posteriores.
Poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, se é o caso, no
rexistro competente.
Contas anuais correspondentes ao último exercicio pechado incluído, se é o
caso, informe de auditoría.
Balance e conta de resultados na data da solicitude, asinado polo órgano de
administración.
Contratos ou pedidos acreditativos do encargo de subministración de bens ou
servizos a un estaleiro da Comunidade Autónoma de Galicia.
II. Documentación relativa á operación financeira para a cal se solicita o aval:

Certificación por parte da/s entidade/s financeira/s das operacións que
estarían dispostas a conceder condicionadas ao aval do Igape certificando que
non substitúe outras liñas de financiamento preexistentes e descrición das
garantías exixidas para cubrir o risco da operación (anexo II).
Autorizo o Igape, de conformidade co artigo 35 f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de procedementos
administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a documentación indicada
anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento a que corresponde.
Autorizo o Igape a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde da Consellería da
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo o Igape a consultar os datos do seu expediente (NIF, IAE, escritura de constitución e estatutos, poder do representante) que están en
poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do 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.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

De conformidade co artigo 13 do Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regulamento de avais do Igape, modificado polo Decreto 132/1995,
do 10 de maio, o Igape publicará no Diario Oficial de Galicia a identidade do avalado e a contía do aval e dará conta trimestralmente ao
Parlamento dos avais existentes, dos novos avais concedidos e, se é o caso, dos riscos efectivos aos que a Tesouraría da Comunidade Autónoma
ten que facer fronte.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle
de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade do Igape, cuxa finalidade é a xestión e
rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Igape,
como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopc@igape.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 22 de setembro de 2014 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras para a
habilitación dunha liña de avais para facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas, auxiliares do sector naval, o acceso ao financiamento
operativo adicional, instrumentadas mediante convenio coas entidades financeiras colaboradoras.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral do Igape

de

de

ANEXO III

SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO CONVENIO
Avais do Igape para facilitar o acceso ao financiamento operativo das pequenas e medianas empresas auxiliares da
construción naval
DATOS DA ENTIDADE COLABORADORA
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN con poderes suficientes para obrigalo neste acto
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA
Coñecer os termos e condicións do convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) e as entidades
colaboradoras, dunha liña de avais do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para facilitar o acceso ao financiamento operativo das
pequenas e medianas empresas auxiliares da construción naval, e que ten interese en participar no dito convenio.

SOLICITA
Adherirse aos termos e condicións do referido convenio, mediante a súa sinatura.

SINTAURA DA PERSOA REPRESENTANTE E SELO DA ENTIDADE COLABORADORA

Lugar e data

,

Dirección Xeral do Igape

de

de

