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III. Outras disposicións
Instituto Galego de Promoción Económica
EXTRACTO da Resolución do 2 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras de
préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede
á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de
procedemento IG408B).
BDNS (Identif.): 465441.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index).
Primeiro. Beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias aquelas empresas 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.
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b) Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente modalidade de préstamo, conforme os requisitos que se detallan no anexo I das bases reguladoras.
c) Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima do
25 % do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.
2. Para as modalidades de préstamo especificamente indicadas no anexo I das bases
reguladoras, poderán ser tamén beneficiarias as persoas físicas, agrupacións e as sociedades civís e comunidades de bens que cumpran os requisitos do anterior número 1.
Segundo.

Obxecto

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por obxecto a posta en marcha das seguintes liñas de préstamos: préstamos para investimentos
estratéxicos, préstamos para financiar investimentos en elementos de transporte de mer-
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cadorías por estrada propulsados por motores de combustibles alternativos e préstamos
para financiar investimentos en infraestruturas de uso compartido e desenvolvemento de
proxectos en Galicia por parte de centros tecnolóxicos e asociacións empresariais.
Terceiro. Bases reguladoras
Resolución do 2 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de
Dirección que aproba as bases reguladoras de préstamos directos do Igape para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).
Cuarto.

Importe

Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria aboaranse con cargo á
partida orzamentaria 09.A1-741A-8310 e por un importe de 10.000.000 € para o ano 2019
e 8.000.000 € para o ano 2020.
Quinto.

Prazo de presentación de solicitudes
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O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da
resolución de convocatoria 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, 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 presentación de solicitudes, de conformidade co disposto
no artigo 32 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia (Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro).
b) O 31 de decembro de 2019.
Unha vez finalizado o prazo, non se admitirán máis solicitudes. Non obstante o anterior,
no suposto de existir remanente de crédito cando finalice o prazo, mediante acordo do
Consello de Dirección do Igape, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na páxina
web do Igape, poderase ampliar o prazo anterior co límite do 31 de marzo de 2020.
Santiago de Compostela, 2 de xullo de 2019
Pablo Casal Espido
Xerente do Instituto Galego de Promoción Económica
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