ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO
EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO
FEDER GALICIA 2014-2020

DOCUMENTO

IG406F

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CP

NIF
BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
ENDEREZO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADE

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:
● Persoa ou entidade solicitante
● Persoa ou entidade representante
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

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
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DA SOCIEDADE
ESCRITURA Nº

DATA ESCRITURA

PODER DE REPRESENTACIÓN
PODER Nº
DATA PODER

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

OUTORGADA POR ANTE O NOTARIO

Nº DE PROTOCOLO

NIF SOCIEDADE

DOMICILIO SOCIAL SOCIEDADE

Nº DE PROTOCOLO

SOLICITUDE PARA
□ IG107 – Axudas do Igape para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020.
Estas axudas fináncianse no marco do programa operativo Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de cofinanciamento Feder do 80 %, computándose
como cofinanciamento nacional o investimento privado elixible dos beneficiarios polo 20 % restante. En particular:
obxectivo temático 03; prioridade de investimento 03.01; obxectivo específico 03.01.02, actuación 3.1.2.1, campo de intervención 067 e liña de
actuación 50.

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
□ 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 seguir, 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

□ Que a entidade solicitante ten a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se conceda
a axuda.
□ Que a entidade solicitante ten implantado un plan de igualdade.
□ Que as copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución exacta dos seus orixinais.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE (neste último caso presumirase que a consulta é autorizada)
Para todas as solicitudes:
□ Certificado de vida laboral á data de solicitude de axuda dos promotores (persoas físicas) e no caso de sociedades de todos os socios.
□ Declaración asinada por todos os promotores que, cumprindo as condicións de novo emprendedor, vaian dedicarse en exclusiva ao proxecto
empresarial para o que se solicita axuda.
□ As tres ofertas que, en aplicación do artigo 29.3 da Lei de subvencións de Galicia, debe ter solicitado o beneficiario, de acordo co establecido no
artigo 5.8 das bases reguladoras.
No caso de proxecto que contemple investimentos en obra civil, deberá de achegarse:
□ Proxecto técnico visado elaborado para a obtención da correspondente licenza urbanística no caso de que sexa preceptiva a dita licenza
(construción ou reforma de nave, oficinas, locais comerciais, etc.).
□ Documentación técnica (proxecto técnico, memoria…) referida ao acondicionamento do local precisa para realizar a comunicación previa de
actividade, ou acreditación do concello de conforme non se require documentación algunha para a posta en marcha da iniciativa, no caso de
proxectos de execución de obras ou instalacións menores.
□ No caso de proxecto que contemple investimentos en obra civil en local arrendado, contrato ou pre-contrato de aluguer a nome do titular
do expediente, en que se faga constar que o local se destinará ao fin concreto para o que se solicitou a subvención. A duración do contrato
debe ser dun mínimo de 5 anos desde a data de finalización do proxecto.
□ Plan de empresa, que se deberá xuntar como documento ao formulario electrónico de solicitude.
No caso da adquisición de activos pertencentes a un establecemento segundo o establecido no artigo 5.1.f) das bases debe achegar:
□ Acreditación da situación económico-financeira do establecemento a que se adquire ou pretende adquirir.
□ Identificación da titularidade do propietario do establecemento a quen se lle adquiren os bens e declaración de se existe vinculación coa
solicitante, que se cubrirá no formulario electrónico de solicitude.
□ Informe de taxación de técnico independente sobre os activos.
□ Certificación do propietario do establecemento sobre se os activos foron obxecto dalgunha axuda pública.
ÓRGANO

CÓD.PROC.

ANO

Para sociedades mercantís:
□ Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritos no rexistro competente e modificacións
posteriores, de ser o caso.
□ Poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, se é 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 cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

Para todas as solicitudes:
▪ DNI ou NIE da persoa solicitante.
▪ DNI da persoa representante.
▪ NIF da entidade solicitante.
▪ Certificado da AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da entidade solicitante.
▪ Certificación do órgano competente da Xunta de Galicia da obtención da cualificación do proxecto como iniciativa de
emprego de base tecnolóxica (IEBT).
▪ Certificado de estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT.
▪ Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.
▪ Certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de Facenda.

OPÓÑOME Á CONSULTA

o
o
o
o
o
o
o
o

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación
deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun
ficheiro denominado Beneficiarios-terceiros, co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar as persoas interesadas
sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é o Igape. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse
exercer ante o Igape, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de
Compostela, ou a través dun correo electrónico a lopd@igape.es.
Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos. Os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de
Facenda a través de correo electrónico dirixido a dx.politica.financeira.tesouro.fondos.europeos.facenda@xunta.gal.

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 15 de xuño de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para
novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

de

ANEXO II
SOLICITUDE DE COBRAMENTO
IG406F – AXUDAS DO IGAPE PARA NOVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL,
NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS ESPECÍFICOS DO ANEXO
EXPEDIENTE NÚM.

DATA RESOLUCIÓN

DATA DE REMATE DO PRAZO DE
IMPORTE SUBVENCIONABLE APROBADO (EUROS) SUBVENCIÓN CONCEDIDA (EUROS) EXECUCIÓN DO PROXECTO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
□ Que obtivo nos servizos web do Igape (http://tramita.igape.es) un documento electrónico cuxo identificador de documento electrónico de
liquidación (IDEL), obtido da aplicación informática para cubrir o formulario de liquidación, e o seu código de comprobación, debe indicar a seguir,
de forma obrigatoria. Este IDEL é un código novo, non sendo válido o IDE obtido para a presentación da solicitude de axuda.
IDENTIFICADOR DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE LIQUIDACIÓN (IDEL) – 40 DÍXITOS ALFANUMÉRICOS – SHA 1 160 BITS

CÓDIGO DE COMPROBACIÓN

□ Que no período comprendido entre o _______________ e o _____________ incorreu en gastos que comprenden conceptos e importes aprobados
como subvencionables para o proxecto aceptado pola resolución de concesión por importe de __________________euros. Os ditos gastos, cuxa
relación fixo constar no formulario electrónico de liquidación a que se refire esta solicitude, reflíctense fielmente na contabilidade da empresa.
□ Que para a tramitación desta solicitude de liquidación de axuda e de acordo coas bases reguladoras destas axudas sobre o procedemento de
xustificación, liquidación e pagamento, presenta a documentación requirida na resolución de concesión de axuda e, polo tanto, solicita que lle
sexa aboada a axuda correspondente segundo o establecido na resolución de concesión da axuda, a través da conta bancaria indicada no
formulario de solicitude de axuda.
□ Que as copias dixitalizadas presentadas no expediente constitúen unha reprodución exacta dos seus orixinais.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

de

