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INSTITUTO GALEGO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Resolución do 27 de xaneiro de 2004 pola
que se fai público o contido do convenio
de apoio financeiro 2004-2006 ós inves-
timentos das pequenas e medianas empre-
sas financiado, mediante contratos de
arrendamento financeiro, subscrito entre
o Instituto Galego de Promoción Econó-
mica (Igape) e as entidades financeiras.

Con data do 26 de xaneiro o Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape) e 17 entidades finan-
ceiras asinaron un convenio coa finalidade de esta-
blecer liñas de financiamento subsidiadas, mediante
contratos de arrendamento financeiro, para pequenas
e medianas empresas, someténdose ó establecido no
Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos
para o desenvolvemento económico e fomento da
actividade empresarial na Comunidade Autónoma
de Galicia, ás normas específicas contidas no citado
convenio e ás que posteriormente se poidan dictar
para o seu funcionamento operativo.

Polo que antecede, e en virtude das facultades
que teño conferidas mediante o artigo 12 a) da Lei
5/1992, do 10 de xuño, de creación do Instituto
Galego de Promoción Económica e do artigo 11.1º a)
do Decreto 317/1992, do 12 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento do Igape.

RESOLVO:

Facer público o texto do convenio coas entidades
financeiras que figura como anexo I e a relación
de entidades que subscribiron o mesmo que figura
como anexo II.

En Santiago de Compostela o 27 de xaneiro de 2004.

Margarita Rodríguez Rama
Directora xeral do Instituto Galego

de Promoción Económica

ANEXO I

Convenio de apoio financeiro 2004-2006 ós inves-
timentos das pequenas e medianas empresas finan-
ciado, mediante contratos de arrendamento finan-
ceiro, polo Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape) e as entidades de crédito.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2004.

Este convenio, asinado por unha parte polo pre-
sidente do Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), José Antonio Orza Fernández, e doutra parte
por... (en adiante a entidade de crédito), represen-
tada por..., con poder suficiente, inscríbese dentro
do marco da política de apoio á pequena e mediana
empresa emprendida pola Xunta de Galicia, ó abeiro
do Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incen-
tivos para o desenvolvemento económico e fomento
da actividade empresarial na Comunidade Autónoma
de Galicia.

Conscientes do importante papel que as Pemes
desenvolven na actividade económica, ponse en mar-
cha un programa de financiamento dos investimentos
que estas empresas promovan. Consistindo a axuda
na subsidiación ó tipo de xuro dos contratos de arren-
damento financeiro que se concerten coas entidades
de crédito colaboradoras e acollidos a este convenio.

Para este fin, as entidades de crédito poderán subs-
cribir contratos de arrendamento financeiro nos ter-
mos e condicións establecidos neste convenio, ata
unha contía máxima total de 36.060.726,26 A para
o exercicio 2004. Para 2005 e 2006, o Igape deter-
minará e publicará no Diario Oficial de Galicia o
importe máximo de contratos que se van subscribir
para cada ano, condicionándose a concesión de
novas operacións á dita publicación.

Estes contratos de arrendamento financeiro pode-
rán ser subsidiados polo Igape, con suxeición ás
seguintes

Cláusulas

Cláusula 1ª.-Obxecto e dotación orzamentaria.

Este convenio ten por obxecto defini-los termos
de colaboración entre a entidade de crédito e o Ins-
tituto Galego de Promoción Económica (Igape) co
fin de establece-las liñas de financiamento subsi-
diadas mediante contratos de arrendamento finan-
ceiro para pequenas e medianas empresas, some-
téndose ás partes na súa totalidade ó establecido
no mencionado Decreto 172/2001, do 12 de xullo,
sobre incentivos para o desenvolvemento económico
e fomento da actividade empresarial na Comunidade
Autónoma de Galicia, ás normas específicas contidas
neste convenio e ás que posteriormente se poidan
dictar para o seu funcionamento operativo.

As axudas reguladas neste convenio financiaranse
con cargo ós orzamentos do Igape 2004, 2005 e 2006,
condicionándose a súa concesión á existencia previa
de crédito adecuado e suficiente. Para as solicitudes
presentadas durante o ano 2004, as axudas finan-
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ciaranse con cargo á aplicación orzamentaria
02.01.01/01/08.656700, cun crédito de 2.063.800,03
euros para o período 2004-2009, distribuído do
seguinte xeito: 206.380,01 A para o ano 2004,
412.760 A para o ano 2005, 412.760 A para o ano
2006, 412.760,00 A para o ano 2007, 412.760 A para
o ano 2008 e 206.380,02 A para o ano 2009.

Para os anos 2005 e 2006, o Igape publicará no
DOG o límite de crédito dispoñible para a concesión
de axudas e a partida orzamentaria asignada ó seu
financiamento, condicionándose a dita publicación
á concesión das axudas.

Cláusula 2ª.-Beneficiarios.

1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas
neste convenio aquelas empresas que teñan a con-
sideración de pequenas e medianas empresas (Pe-
mes) conforme a definición adoptada pola Comisión
da Unión Europea do 3 de abril de 1996. Para os
ditos efectos, terá a consideración de PEME a uni-
dade económica con personalidade física ou xurídica
que reúna os seguintes requisitos:

a) Que teña menos de 250 traballadores.

b) Que teña un volume de negocios anual non
superior a 40 millóns de euros, ou ben un balance
xeral anual, activo total, non superior a 27 millóns
de euros, e

c) Que cumpra o criterio de independencia tal
e como se define a continuación:

Consideraranse empresas independentes as
empresas nas que o 25% ou máis do seu capital
ou dos seus dereitos de voto non pertenzan a outra
empresa, ou conxuntamente a varias empresas que
non respondan á definición de PEME. Este limiar
poderá superarse nos dous casos seguintes:

-Se a empresa pertence a sociedades públicas de
participación, sociedades de capital risco ou inves-
tidores institucionais, sempre que estes non exerzan,
individual ou conxuntamente, ningún control sobre
a empresa.

-Se o capital está distribuído de tal forma que
non é posible determinar quén o posúe e se a empresa
declara que pode presumir que o 25% ou máis do
seu capital non pertence a outra empresa ou conxun-
tamente a varias empresas que non respondan á defi-
nición de PEME.

Para o cálculo dos límites contemplados nos pun-
tos a) e b) engadiranse as cifras correspondentes
da empresa beneficiaria e tódalas empresas nas que
posúa directa ou indirectamente o 25% ou máis do
seu capital ou dos dereitos de voto.

Os solicitantes deberán acreditar esta circunstan-
cia segundo o formulario establecido no anexo VI
a este convenio.

2. As empresas que cumpran os requisitos esta-
blecidos no punto anterior e que presenten solici-
tudes de axuda financeira para proxectos de inves-
timento por importe que se vai subsidiar superior

a 800.000 A deberán cumprir, ademais, as seguintes
condicións de estabilidade laboral en relación ós
centros de traballo radicados en Galicia:

a) Empresas existentes: alomenos ó 40% do cadro
de persoal correspondente á data de solicitude, teña
contratos por tempo indefinido.

Igualmente, deberán comprometerse a acadar,
como mínimo, a mesma porcentaxe de estabilidade
laboral respecto das novas contratacións que, se é
o caso, se deriven do proxecto.

b) Empresas de nova creación: deberán compro-
meterse a acadar, como mínimo, o 40% de esta-
bilidade laboral, á expiración do prazo de seis meses
desde a resolución de concesión da axuda estable-
cido na cláusula 8.4.5.

Para os efectos deste convenio, enténdese como
empresa de nova creación aquela que fose cons-
tituída con posterioridade ó 1 de xaneiro do ano
anterior ó da presentación da súa solicitude no Igape,
ou para o caso de empresarios individuais, que teñan
iniciado a súa actividade empresarial con posterio-
ridade a tal data.

Cláusula 3ª.-Ámbito territorial.

As empresas beneficiarias deberán realiza-lo
proxecto investidor en Galicia. Non obstante o ante-
rior, poderán acollerse a estas axudas empresas radi-
cadas en Galicia que realicen investimentos no resto
de España destinados ó establecemento ou amplia-
ción de redes comerciais ou de distribución propias,
sempre que, a xuízo do Igape, teña individual ou
sectorialmente un interese estratéxico.

Cláusula 4ª.-Actividades incentivables.

Considéranse incentivables, as actividades eco-
nómicas relacionadas no anexo I de actividades sub-
vencionables e preferentes.

As axudas ás actividades reguladas por normas
sectoriais específicas da Unión Europea sométense
expresamente ós límites e condicións nelas esta-
blecidos.

Cláusula 5ª.-Modalidade e destino das axudas.

A axuda consistirá na subsidiación ó tipo de xuro
dos contratos de arrendamento financeiro concer-
tados en virtude deste convenio e destinados ó finan-
ciamento de proxectos de novo investimento, con-
sistentes na instalación, ampliación ou renovación
de activos adquiridos a terceiros, e dirixidos á mello-
ra da competitividade das Pemes.

Cláusula 6ª.-Entrada en vigor e prazo de presen-
tación de solicitudes.

Este convenio entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e
o prazo de presentación de solicitudes de subsidia-
ción nas entidades financeiras finalizará de acordo
co establecido a continuación:

-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2004,
o 30 de novembro dese ano.
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-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2005,
o 30 de novembro dese ano.

-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2006,
o 30 de novembro dese ano.

Cláusula 7ª.-Conceptos de investimento subven-
cionable e materialización dos investimentos.

7.1. Os conceptos de investimento subvencionable
deberán realizarse en inmobilizado material novo
adquirido a terceiros e dirixidos á mellora da com-
petitividade das Pemes, e serán, exclusivamente, os
que se materialicen en:

a) Maquinaria e as súas instalacións técnicas (agás
plantas de coxeración de enerxía).

b) Ferramenta e aparellos.

c) Mobiliario e equipos de oficina.

d) Equipos para procesos de información.

e) Aplicacións informáticas, sempre que non supe-
ren o 25% do investimento total subvencionable.

f) Elementos de transporte interno.

g) Elementos de transporte externo, unicamente
para empresas de transporte público, e só os activos
que supoñan unha renovación dos existentes.

O total do investimento subvencionable determi-
narase excluíndo o IVE e outros tributos do custo
de adquisición.

7.2. Materialización dos investimentos. Os bens
obxecto do contrato deberán manterse durante a
vixencia deste, e por un mínimo de 5 anos desde
a formalización do contrato de arrendamento finan-
ceiro, debendo a empresa beneficiaria comprome-
terse a exerce-la opción de compra á expiración do
contrato subsidiado.

Cláusula 8ª.-Características das operacións de
leasing.

8.1. Importes dos contratos e porcentaxe de
financiamento.

O importe mínimo do investimento subvencionable
e do contrato de arrendamento financeiro será de
60.000 A.

O importe máximo do contrato ou contratos de
arrendamento financeiro subscritos anualmente ó
abeiro deste convenio para cada beneficiario será
de 3.000.000 A.

O importe con dereito a subsidiación dos contratos
de arrendamento non poderá supera-lo 95% do
investimento considerado subvencionable.

8.2. Duración dos contratos.

Os contratos de arrendamento financeiro terán
unha duración mínima de 2 anos e máxima de 5 anos.

8.3. Orixe dos fondos.

Os fondos para a formalización dos contratos serán
facilitados polas entidades de crédito, ata un importe
máximo do 95% do investimento subvencionable,
debendo, polo tanto, facerse unha entrega a conta
do total que se financiará, por parte do arrendatario,
mínima do 5%.

8.4. Tipo de xuro, comisións e axuda financeira.

8.4.1. O tipo de xuro será o seguinte:

-Operacións con prazo entre 24 e 36 meses: o
tipo de xuro deberá ser fixo durante toda a vida
do contrato.

-Operacións con prazo entre 37 e 60 meses: o
empresario pode optar entre:

-Tipo de xuro nominal fixo durante toda a vida
do contrato, ou

-Tipo de xuro variable.

Para operacións a tipo fixo solicitadas durante o
ano 2004, este será do 3,80%.

Para operacións a tipo fixo solicitadas durante os
ano 2005 e 2006, este será comunicado polo Igape
ás entidades de crédito e publicado no Diario Oficial
de Galicia.

No caso de operacións de leasing a tipo de xuro
variable, este determinarase de acordo co estable-
cido a continuación:

Primeiro: o tipo de xuro nominal das operacións
concertadas a través deste convenio fíxase para o
ano 2004 no 3,30%.

Segundo: para próximos exercicios, o citado tipo
de xuro variará por anos naturais de acordo coa
seguinte norma:

a) Tipo de referencia: para cada ano será a media
aritmética simple dos tipos diarios do Euribor a prazo
de 6 meses, correspondente ó mes de outubro do
ano anterior.

b) Tipo adicional: será o que libremente pacten
as partes, sen que en ningún caso poida exceder
de 1,15 puntos.

c) O tipo de xuro nominal anual dos contratos
será, para cada ano natural, o resultante de engadir
ó tipo de referencia, o tipo adicional que pactaran
as partes. Se o tipo de xuro resultase con varios
decimais, redondearase ata a máis próxima vixésima
parte do punto.

Para os efectos deste convenio, enténdese por Euri-
bor (Euro Interbank Offered Rate = Tipo Interban-
cario ofrecido en euros) a prazo de 6 meses, como
o tipo de xuro de oferta, para depósitos interban-
carios en euros a prazo de 6 meses, publicado polo
Banco de España, polo Ministerio de Economía e
Facenda ou pola entidade pública ou privada, espa-
ñola ou da Unión Europea, designada para iso.
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No caso de que desaparecera o Euribor, o tipo
de xuro variará por anos naturais, de acordo coa
seguinte norma:

a) Tipo de referencia: o tipo de rendemento interno
no mercado secundario da débeda pública de prazo
entre dous e seis anos, publicado polo Banco de
España, correspondente ó mes de outubro do ano
anterior.

b) Tipo adicional: será o que libremente pacten
as partes sen que en ningún caso poida exceder
de 0,65 puntos.

c) O tipo de xuro nominal anual dos contratos
será, para cada ano natural, o resultante de enga-
dirlle ó tipo de referencia, o tipo adicional que pac-
taran as partes. Se o tipo de xuro resultase con varios
decimais, redondearase ata a máis próxima vixésima
parte do punto.

O tipo de xuro de referencia para cada ano será
comunicado polo Igape ás entidades de crédito e
publicado no Diario Oficial de Galicia.

8.4.2. Comisións.

As entidades de crédito que formalicen operacións
ó abeiro deste convenio poderán percibir por tódolos
conceptos e dunha soa vez, unha comisión máxima
do 1%. Esta comisión non será subvencionable.

8.4.3. Axuda financeira e prazo de subsidiación.

a) A subsidiación ó tipo de xuro dos contratos
de arrendamento financeiro non superará os 3 puntos
e os criterios utilizados para a súa determinación
serán os seguintes:

1. Por actividade subvencionable: 1,50 puntos.

2. Por actividade preferente: 2 puntos.

3. Por creación de emprego: 1 punto.

8.4.4. Tipo de xuro resultante para o beneficiario
e puntos de subsidiación efectivos:

Para os efectos do cálculo do importe da subsi-
diación, o tipo de xuro menos os puntos de sub-
sidiación que lle correpondan segundo os criterios
establecidos no punto anterior, non poderá ser infe-
rior ó 3%, agás aqueles proxectos de investimento
que sexan preferentes por actividade e que creen
emprego neto na Comunidade Autónoma de Galicia,
nos que o citado xuro non poderá ser inferior ó 2%.
No caso de que o tipo de xuro resultante sexa inferior
ós ditos límites, reducirase ou suspenderase a sub-
sidiación durante o período correspondente.

As variacións á alza do tipo de xuro para o caso
de que o tipo resultante sexa superior ós ditos límites,
serán a cargo exclusivamente dos beneficiarios, non
provocando ninguha variación nos puntos de sub-
sidiación.

8.4.5. Para os efectos deste convenio teranse en
conta os seguintes criterios, relativos á creación de
emprego:

a) Partirase do número de postos de traballo exis-
tentes na data de solicitude.

b) Os novos postos de traballo deberanse crear
entre o período que media desde a data de solicitude
e ata 6 meses desde a data de resolución de concesión
da axuda.

c) O emprego a crear comprometido deberá man-
terse durante, alomenos, dous anos a partir da expi-
ración do prazo de 6 meses desde a data de resolución
de concesión da axuda.

d) Para os efectos deste convenio computaranse
para a creación e mantemento de emprego, os tra-
balladores por conta allea. Así mesmo, poderase
admitir, independentemente do réxime aplicable da
Seguridade Social, de acordo coa lexislación laboral
vixente, aqueles traballadores por conta propia que
sexan os titulares da actividade ou socios ou admi-
nistradores da empresa titular. Considerando o
emprego por conta propia coma emprego fixo.

8.4.6. Condicións da entrega a conta e das cotas
de arrendamento financeiro.

Deberá facerse unha entrega inicial a conta do
total que se vai financiar, por parte do arrendatario,
mínima do 5%. Este importe non incorporará carga
financeira ningunha.

As cotas de arrendamento serán de igual importe,
terán vencemento mensual e deberán cumpri-los
requisitos establecidos no artigo 128 da Lei 43/1995,
do 27 de decembro, do imposto sobre sociedades.

Cláusula 9ª.-Tramitación.

9.1. Solicitudes e documentación.

As solicitudes de subsidiación presentaranse nas
entidades de crédito, no modelo normalizado que
se distribuirá a través destas e será publicado no
Diario Oficial de Galicia.

A solicitude acompañarase da documentación esta-
blecida no anexo III por duplicado exemplar. A docu-
mentación deberá achegarse en orixinal ou en copia
cotexada cos orixinais pola entidade de crédito.

As solicitudes presentadas por sociedades civís
ou comunidades de bens deberanse tramitar a nome
dos titulares que formalizarán o contrato, seguido
da denominación da sociedade civil ou comunidade
de bens.

9.2. Coa presentación da instancia de solicitude,
as empresas que se acollan ás axudas consideradas
neste convenio apoderan á entidade de crédito para
a realización ante o Igape de todos aqueles trámites
en que así se prevexa neste convenio. A este res-
pecto, o Igape considerará a actuación da entidade
de crédito coma se fose propia da empresa soli-
citante.

9.3. O impreso de solicitude constará de cinco
exemplares:

-Orixinal e primeira copia para o Igape.

-Segunda copia para a Consellería Sectorial.

-Terceira copia para a entidade de crédito.

-Cuarta copia para o solicitante.
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A entidade de crédito datará e selará os cinco
exemplares do impreso de solicitude, entregándolle
ó solicitante a correspondente copia. A entidade de
crédito deberá centraliza-la recepción das solicitu-
des, unha vez seladas polas súas distintas sucursais,
tendo un prazo de 30 días para resolve-la petición
de leasing.

As entidades de crédito remitiranlle ó Igape as
solicitudes coa documentación anexa, acompañados
da comunicación de concesión do leasing segundo
o modelo establecido en anexo IV. Así mesmo remi-
tiralle á consellería sectorial o seu correspondente
exemplar da solicitude coa documentación. A pre-
sentación no Igape realizarase mediante escrito no
que se relacionen os expedientes que se xuntan (nú-
mero, nome e importe), indicando a qué consellería
sectorial remitiron a segunda copia.

O último día hábil para a presentación das soli-
citudes no Igape será:

-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2004,
o 30 de decembro dese ano.

-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2005,
o 30 de decembro dese ano.

-Para operacións solicitadas con cargo á cantidade
asignada á entidade de crédito para o ano 2006,
o 30 de decembro dese ano.

9.4. Dentro dos dez días seguintes á recepción
das solicitudes, o Igape comunicaralles ós solici-
tantes a data na que as solicitudes foron recibidas
polo Igape, o prazo máximo establecido para a reso-
lución e notificación do procedemento e os efectos
do silencio administrativo.

9.5. Se a solicitude non reúne os datos esixidos
neste convenio, ou non está acompañada da docu-
mentación esixida, requirirase o solicitante e a enti-
dade de crédito, para que no prazo de dez días hábi-
les desde o seguinte ó requirimento, se emende a
falta ou se presenten os documentos preceptivos,
con indicación de que, en caso contrario, se con-
siderará desistido da solicitude, logo de resolución
declarativa de tal circunstancia. O requirimento á
entidade de crédito realizarase vía fax.

9.6. Nos casos en que o Igape o considere nece-
sario, e para efectos da resolución da solicitude,
solicitaráselle informe á consellería sectorial corres-
pondente, en relación ó cumprimento por parte dos
proxectos de investimento da normativa específica
que resulte aplicable.

9.7. Instruído o procedemento pola Área de Finan-
ciamento do Igape e inmediatamente antes de dictar
proposta de resolución, poñeráselles de manifesto
ós interesados, para que no prazo de 10 días, poidan
alegar e presenta-los documentos e xustificacións
pertinentes. Non obstante, poderase prescindir deste
trámite de audiencia cando non figure no proce-
demento nin se teñan en conta na resolución outros

feitos, alegacións ou probas que as aducidas polos
interesados.

9.8. A Dirección da Área de Financiamento e pola
Dirección Xeral do Igape, elevará proposta de reso-
lución ó presidente do Igape, que incluirá ós puntos
de subsidiación propostos, tipo mínimo a cargo do
beneficiario, importe, prazo e condicións financeiras
do contrato de arrendamento financeiro, o importe
do investimento subvencionable e porcentaxe de
financiamento proposto. As propostas de denegación
de solicitudes deberán detalla-la causa.

As solicitudes de axuda resolveranse por orde de
entrada das solicitudes completas no Igape, e ata
esgotarse as dispoñibilidades orzamentarias apro-
badas.

9.9. O Igape notificaralle ó solicitante e comu-
nicaralle á entidade de crédito, a concesión ou dene-
gación da subsidiación. O beneficiario deberá acep-
tar expresamente a resolución de concesión. A acep-
tación formalizarase na copia da resolución que para
tal efecto se remitirá xunto coa resolución de con-
cesión e que deberá ser devolta ó Igape debidamente
formalizada.

Contra a resolución, que esgota a vía adminis-
trativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia no prazo de dous meses desde a súa noti-
ficación. Potestativamente, poderá interpoñerse
recurso de reposición ante o Consello de Dirección
do Igape no prazo dun mes desde a súa notificación.

O prazo máximo para notifica-la resolución do pro-
cedemento será de 6 meses desde a data de pre-
sentación da solicitude da axuda. Este prazo poderá
ser suspendido nos supostos establecidos no arti-
go 42.5º da Lei de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común. Transcorrido o dito prazo sen que se teña
notificado resolución expresa, poderá entenderse
desestimada.

9.10. As axudas concedidas ó abeiro deste con-
venio con proxectos que superen os 300.000 A serán
obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia,
nos termos establecidos no artigo 11 do Regulamento
287/2000, de desenvolvemento do réxime de axudas
e subvencións públicas da Comunidade Autónoma
de Galicia.

9.11. A entidade de crédito e o solicitante deberán
formaliza-lo contrato de arrendamento financeiro
mediante escritura pública ou póliza intervida por
fedatario público, de acordo coas seguintes con-
dicións:

9.11.1. Formalización anticipada: a partir da
entrada en vigor deste convenio e respectando as
condicións e requisitos establecidos nel, a entidade
de crédito, unha vez presentado o expediente de
solicitude no Igape, poderá formaliza-los contratos
cos seus clientes. Para iso, deberá remitir escrito,
segundo modelo que se xunta (anexo V), manifes-
tando a intención de acollerse a esta opción co obxec-
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to de que, con anterioridade á data de formalización
prevista, este Instituto analice e cuantifique o inves-
timento subvencionable e o importe do contrato que
se vai subsidiar. O Igape comunicará mediante fax
á entidade de crédito a autorización, se é o caso,
a dita formalización. A empresa solicitante requerirá
á entidade de crédito copia da autorización do Igape
antes de proceder á formalización do contrato.

A autorización á formalización do contrato antes
da resolución de concesión non implica o recoñe-
cemento de ningún dereito ou cualificación do expe-
diente respecto da concesión da subsidiación soli-
citada.

No contrato de leasing formalizado anticipadamen-
te, de acordo co establecido no punto anterior, debe-
rase facer mención, alomenos, dos seguintes extre-
mos: que se ten presentado solicitude de axuda
financeira no Igape, con indicación da data de rexis-
tro de entrada neste instituto; que o Igape ten auto-
rizado a formalización do contrato, indicando a data
e as condicións establecidas nesta; e que o contrato
de leasing quedará acollido ás axudas establecidas
neste convenio nos termos e condicións sinalados
na resolución de concesión da axuda, que, se é o
caso, no seu día se dicte.

No caso de que a resolución de concesión considere
condicións diferentes ás que se indicaban na auto-
rización de formalización, deberán incluír un anexo
ó contrato, intervido por fedatario público, no que
se fagan consta-las características establecidas na
dita resolución.

9.11.2. Se o contrato se formaliza con posterio-
ridade á data de notificación da resolución de con-
cesión, deberá recolle-la característica de estar aco-
llido a este convenio, nel estableceranse claramente
o tipo de xuro da operación e, se é o caso, o sistema
de variación para os próximos exercicios, así coma
os puntos de subsidiación concedidos e o límite que
corresponda para os efectos da aplicación da sub-
sidiación establecido na cláusula 8.4.4 ou cláusula
de aplicación transitoria para as solicitudes de axuda
presentadas no Igape no ano 2004.

9.11.3. O prazo máximo para a formalización ou,
se é o caso, a adaptación da póliza ás condicións
deste convenio, será de 5 meses, contado desde o
día seguinte ó da data de notificación da concesión
ó beneficiario. Rematado o dito prazo sen que se
formalizase, ou se é o caso, adaptase, o contrato,
dictarase resolución tendo ó solicitante por renun-
ciado e ordenando o arquivo do expediente, agás
que, logo de solicitude razoada de prórroga deste,
presentada no Igape dentro do prazo, e acreditando
a conformidade da entidade de crédito, o Igape teña
autorizado a dita prórroga.

Cláusula 10ª.-Xustificación do proxecto e do man-
temento e creación de emprego.

10.1. Xustificación do proxecto.

A entidade de crédito deberá remitirlle ó Igape,
a seguinte documentación: copia cotexada do con-

trato formalizado e, se é o caso, o correspondente
anexo; incluíndo as correspondentes táboas de amor-
tización; copia cotexada dos documentos que xus-
tifiquen o investimento; certificado de conformidade
sobre a entrega dos bens arrendados, subscrito polo
arrendatario; compromiso do arrendatario de exer-
ce-la opción de compra á expiración do contrato,
así como declaración complementaria do conxunto
de axudas solicitadas polo beneficiario para o
proxecto, segundo modelo do anexo VII.

A remisión ó Igape da documentación xustificativa
citada no punto anterior resultará necesaria para
proceder ó pagamento da subsidiación aprobada.

10.2. Proxectos correspondentes a contratos de
arrendamento financeiro por importe superior a
800.000 A.

De acordo co establecido no artigo 15.3º do Decre-
to 287/2000, polo que se desenvolve o réxime de
axudas e subvencións públicas da Comunidade Autó-
noma de Galicia, a comprobación material do inves-
timento aprobado para contratos de arrendamento
financeiro por importe que se vai financiar superior
a 800.000 A substitúese por xustificación documen-
tal consistente na copia cotexada do contrato de
arrendamento financeiro formalizado, certificación
de conformidade coa entrega do ben arrendado e
copias cotexadas de documentación xustificativa da
realización do investimento. Iso sen prexuízo da posi-
bilidade de realización polo Igape de calquera outras
actuacións de control e inspección que poida con-
siderar oportunas.

10.3. Xustificación da creación de emprego.

Unha vez xustificada a realización do investimento
e transcorridos 6 meses desde a data de resolución
de concesión da axuda, o beneficiario deberá remi-
tirlle ó Igape a seguinte documentación acreditativa
do cumprimento da condición de creación de empre-
go: TC1 e TC2 e, se é o caso, recibos de cotización
correspondentes.

10.4. Xustificación do mantemento de emprego.

Unha vez transcorridos dous anos desde o prazo
límite para a creación de emprego, establecido na
cláusula 8.4.5, o beneficiario deberá remitirlle ó Iga-
pe a seguinte documentación acreditativa do man-
temento de emprego: TC1 e TC2 e, se é o caso,
recibos de cotización correspondentes.

Naqueles expedientes suxeitos ó cumprimento da
condición a que se refire o punto 2 da cláusula 2ª,
o Igape, igualmente, comprobará que se teñen aca-
dado os niveis de estabilidade laboral esixidos.

Cláusula 11ª.-Liquidación e pagamento da sub-
sidiación.

O importe da subvención calcularase mediante a
elaboración de táboas ou cadros de amortización nos
que se tomará como tipo de xuro os puntos de sub-
sidiación concedidos e como prazo o do total do
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contrato. Para estes efectos teranse en conta as
seguintes consideracións:

1. As cotas son prepagables, é dicir, pagadas ó
principio do período.

2. No momento contractual realizarase o desem-
bolso da entrega a conta e da primeira cota ambas
constituídas soamente por capital. Non se imputarán,
polo tanto, xuros á primeira cota.

3. O resto das cotas convense o aboamento anti-
cipado de xuros, o que deixa o valor residual con
capital exclusivamente.

4. O cálculo da cota aplicando ás características
anteriores o método prepagable francés vén dada
pola expresión:

CO-VR(1+i)(1-n)
a= 1-(1+i)-n

(1+i) i

Onde:

a= importe da cota do período.

CO= capital inicial.

VR= valor residual para exerce-la opción de
compra.

I= xuro do período en tanto por un.

T.I.N.i= 100p

T.I.N.= tipo de xuro nominal anual.

P= nº de veces que se cobra a cota durante o
ano (12).

O total da columna «carga financeira» do cadro
de amortización, así calculado será o montante da
subsidiación para todo o período.

Para os contratos formalizados a tipo fixo a liqui-
dación da subsidiación efectuarase anualmente e
polo importe correspondente ó número de meses de
vixencia do contrato durante o ano que se vai liqui-
dar. O importe mensual da subsidiación será cons-
tante.

Para operacións formalizadas a tipo variable a
liquidación da subsidiación será anual e polo impor-
te correspondente ó ano que se vai liquidar. Se lle
é de aplicación a limitación ós puntos de subsi-
diación establecida na cláusula 8.4.4 deste convenio
ou cláusula de aplicación transitoria para as soli-
citudes de axuda presentadas no Igape no ano 2004,
efectuarase un novo cadro de amortización ó tipo
de subsidiación resultante pola totalidade da dura-
ción do contrato, correspondéndolle á liquidación
de que se trate a parte proporcional ó ano que se
liquida. O importe mensual da subsidiación será
constante.

O pagamento da subvención ó beneficiario rea-
lizarase anualmente a través da entidade de crédito,
que presentará, por duplicado, ante o Igape, xunto
coa solicitude de cobro da subvención, anexo IX,
unha relación individualizada das súas operacións,

especificando o número de expediente, titular,
importe do contrato, data de formalización, data de
vencemento, prazo en meses, importe da subvención
total, número de meses de vixencia do período que
se vai liquidar e importe da subvención solicitada.

A solicitude de liquidación presentarase na pri-
meira quincena do mes de xullo de cada ano.

Cláusula 12ª.-Prórroga de prazos.

En atención ó disposto polo artigo 49 da Lei30/1992,
de réxime xurídico das administracións públicas e pro-
cedemento administrativo común, as prórrogas de prazo
establecidos neste convenio solicitaranse ó Igape cunha
antelación mínima de 10 días hábiles ó vencemento
do prazo que se vai ampliar, co obxecto de que o
instituto poida resolver esta con anterioridade á súa
expiración.

Cláusula 13ª.-Modificacións.

13.1. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da axuda, e en todo caso, a obten-
ción concorrente de subvención ou axudas outor-
gadas por outras administracións ou entes públicos
ou privados, poderá dar lugar á modificación da reso-
lución de concesión.

13.2. O presidente do Igape poderá acorda-la
modificación da resolución de concesión por ins-
tancia do beneficiario, sempre que a modificación
do proxecto non desvirtúe a finalidade da axuda,
non exista prexuízo a terceiros e os novos elementos
ou circunstacias que motiven a modificación, de ter
concorrido na concesión inicial, non supuxesen a
denegación da axuda.

As solicitudes de modificación, acompañadas de
memoria xustificativa e, se é o caso, das novas fac-
turas proforma ou documentación análoga, presen-
taránselles ó Igape a través da entidade de crédito.
No caso de que a modificación implique variacións
no proxecto de investimento, terán que presentarse,
en todo caso, con anterioridade á formalización do
contrato subsidiado.

13.3. A resolución de modificación establecerá as
novas condicións da concesión e, se é o caso, decre-
tará o reintegro do indebidamente percibido. En nin-
gún caso a resolución de modificación implicará
aumenta-la contía do contrato subsidiable inicial-
mente aprobado.

13.4. O cambio de beneficiario da axuda poderá
ser autorizado polo presidente do Igape nos supostos
de sucesión de empresa e de transformación da forma
xurídica do beneficiario, sempre que se acredite
documentalmente a subrogación da totalidade dos
dereitos e obrigas derivados do proxecto subven-
cionado, e especificamente do contrato subsidiado,
así como o cumprimento dos requisitos establecidos
no punto 13.2.

13.5. Poderá autorizarse polo presidente do Igape
por instancia do beneficiario, a formalización do con-
trato con entidade financeira distinta da que tramitou
a solicitude. Para tales efectos, solicitarase o cambio
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a través da nova entidade de crédito, acompañando
nova comunicación de concesión de contrato e decla-
ración xurada de inexistencia de variacións na res-
tante documentación do expediente.

13.6. Poderá autoriza-lo presidente do Igape a can-
celación anticipada do contrato subsidiado, sempre
que o contrato cumpra o prazo mínimo establecido
no artigo 128 da Lei 43/1995, do 27 de decembro,
do imposto sobre sociedades, e se exerza a opción
de compra polo beneficiario. O beneficiario, a través
da entidade de crédito, deberá comunicarlle ó Igape
a data de cancelación, acompañando os documentos
xustificativos da operación. A cancelación antici-
pada implicará a perda da subsidiación do Igape
desde a data de cancelación.

Cláusula 14ª.-Perda da subvención.

1. No caso de reclamación xudicial por instancia
da entidade de crédito por incumprimento do con-
trato de arrendamento financeiro, e nos casos de
suspensión de pagamentos ou quebra do arrenda-
tario, perderase o dereito á subsidiación ó tipo de
xuro desde a data de presentación da reclamación
ou da admisión a trámite das anteriores declaracións
no xulgado. Igualmente perderase o dereito á sub-
sidiación no caso de cesamento da actividade sub-
vencionable desde a data de baixa.

A entidade de crédito queda obrigada a comu-
nicarlle ó Igape a relación detallada das operacións
obxecto de reclamación xudicial e as que incorran
en quebra ou suspensión de pagamentos con indi-
cación da data de reclamación ou admisión a trámite
no xulgado.

Así mesmo, a entidade de crédito deberá comu-
nicarlle ó Igape a mora ou non pagamento das cotas
por parte do beneficiario, circunstancia que suporá
a retención da subsidiación por parte do Igape men-
tres o beneficiario non regularice a situación.

2. Procederase ó reintegro, total ou parcial, das
cantidades percibidas, xunto cos xuros de demora
devengados desde o pagamento, nos seguintes casos:

a) Incumprimento da obriga de xustificación.

b) Obte-la subvención sen reuni-las condicións
requiridas para iso.

c) Incumprimento da finalidade para a que a sub-
vención foi concedida.

d) Incumprimento das condicións impostas ó bene-
ficiario con motivo da concesión da subvención.

e) Non exerce-la opción de compra á expiración
do contrato subsidiado.

f) Cando o importe da axuda, illadamente ou en
concorrencia con outras, supere o custo do proxecto
ou o límite de intensidade da axuda establecido pola
normativa comunitaria.

O alcance do incumprimento determinarase en fun-
ción do grao e entidade da condición incumprida.
A concorrencia de distintas causas de incumprimen-
to dará lugar á súa apreciación conxunta.

A falta do exercicio da opción de compra polo
beneficiario implicará incumprimento total, sendo
causa de revogación da axuda e de reintegro da tota-
lidade das cantidades percibidas.

As cantidades que se van reintegrar terán a con-
sideración de ingresos de dereito público, resultando
de aplicación para o seu recobro, se é o caso, a
vía de constrinximento.

3. O procedemento para declara-lo incumprimento
e reintegro de cantidades axustarase ó disposto no
artigo 20 do Decreto 287/2000, de desenvolvemento
do réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia.

4. Sen prexuízo do establecido nos puntos ante-
riores, os beneficiarios e as entidades de crédito
colaboradoras sométense ó réxime de infraccións e
sancións establecido no artigo 79 da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, desenvolvido
no capítulo VII do Decreto 287/2000, do 21 de
novembro.

Cláusula 15ª.-Compatibilidade.

Non poderán acollerse ás axudas establecidas nes-
te convenio aqueles proxectos que se vaian financiar,
en todo ou en parte, mediante créditos, préstamos
ou contratos de leasing que teñan calquera tipo de
subvención encamiñada a mellora-las condicións
financeiras respecto ás normais do mercado.

A concesión das axudas deste convenio queda
supeditada ó cumprimento da normativa vixente, e,
en especial, á da Unión Europea. Nos ditos termos
serán compatibles con calquera outras axudas públi-
cas ou privadas -agás as referidas no punto anterior-,
pero en ningún caso, illadamente ou en concorrencia
con outras, poderán supera-los límites máximos de
intensidade da axuda establecidos pola Unión
Europea.

Para o cálculo da intensidade da axuda de sub-
vención do tipo de xuro procederase do seguinte
xeito:

a) Calcularanse en euros os valores absolutos das
subvencións que se van percibir.

b) Actualizaranse ó ano da concesión das axudas
os valores absolutos obtidos anteriormente, utilizan-
do como taxa de actualización o tipo de xuro legal
do diñeiro.

Cláusula 16ª.-Control.

Os beneficiarios das axudas esteblecidas neste
convenio, quedan obrigados a someterse ás actua-
cións de control que efectúe o Igape para verifica-la
aplicación das axudas ás finalidades aprobadas e
o cumprimento dos requisitos e condicións estable-
cidos, así como ás de control financeiro que corres-
ponden á Intervención Xeral da Comunidade Autó-
noma, e ás previstas na lexislación do Tribunal de
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Contas e do Consello de Contas, debendo facilitar
toda a información requirida polos citados orga-
nismos.

Cláusula 17ª.-Obrigas das entidades de crédito.

A entidade de crédito asinante deste convenio com-
prométese a:

a) Aprobar contratos de arrendamento financeiro
nos termos e condicións establecidos neste convenio,
ata unha contía de... A para o ano 2004. Para o
ano 2005 e 2006 este límite será comunicado polo
Igape. A aprobación de contratos por importe supe-
rior ó máximo total establecido deberá ser previa-
mente autorizada polo Igape. Non obstante, tal límite
poderá ser ampliado ou reducido en outubro de cada
ano, por acordo expreso da entidade de crédito e
o Igape, en función do grao de execución desta no
tempo transcorrido.

b) Para efectos de seguimento e control da exe-
cución do convenio, a entidade de crédito, remitirá
por escrito ó Igape antes do 5 de outubro de cada
ano, a relación de peticionarios referida ó derradeiro
día hábil do mes de setembro, ós que lle foron con-
cedidos contratos, engadindo, se é o caso, a relación
de solicitudes que estean en trámite. Para as soli-
citudes aprobadas, deberá detallarse número de
expediente e importe que se van financiar. Unha
relación similar deberá enviarse ó Igape antes do
15 de decembro de cada ano referida ó 30 de
novembro.

c) Colaborar na tramitación dos expedientes de
axuda, cumprindo os prazos e demais formalidades
establecidas neste convenio.

d) Manter á disposición do Igape a documentación
relativa á personalidade xurídica das sociedades (es-
critura de constitución e estatutos) e a capacidade
do asinante da solicitude (poder de representación).

e) Acatar e cumprir cantas normas de carácter
operativo sexan dictadas polo Igape para a mellor
administración e control das operacións incluídas
neste convenio.

f) Remitirlle ó Igape as aclaracións que solicite
respecto da documentación relativa á xustificación,
liquidación e aboamento das subsidiacións, así como
someterse ás actuacións de comprobación que res-
pecto á xestión dos fondos poida efectua-lo Igape
ou calquera dos organismos referidos na cláusu-
la 16ª.

Cláusula 18ª.-Denuncia do convenio.

Será causa suficiente para a resolución deste con-
venio o incumprimento por unha das partes de cal-
quera das súas cláusulas, logo de denuncia da con-
traria, cun mínimo de 30 días de preaviso.

A resolución suporá, en todo caso, deixar atendidas
fronte ós beneficiarios as obrigas xa legalmente con-
traídas polas dúas partes.

Cláusula 19ª.-Seguimento do convenio.

O seguimento do convenio realizarase a través dun-
ha «comisión de vixiancia e seguimento», integrada
polas entidades de crédito e representantes do Igape,
que terán reunións con periodicidade trimestral, ou
ben convocando separadamente a cada unha delas.

O Igape fará públicos os resultados do convenio
de maneira periódica.

Cláusula 20ª.-Publicidade.

As entidades de crédito asinantes comprométense
a mostrar, nas súas distintas sucursais, a publicidade
facilitada polo Igape e a colaborar na axeitada difu-
sión desta liña de axudas.

Co obxecto de acadar maior coordinación, os
proxectos e campañas publicitarias que, se é o caso,
realicen as entidades de crédito sobre este convenio,
deberán contar coa previa autorización do Igape.

Cláusula 21ª.-Natureza.

Este convenio ten natureza administrativa, corres-
pondendo ó Igape a interpretación do seu contido.

Cláusula de aplicación transitoria.

Para as solicitudes de axudas presentadas no Igape
no ano 2004 establécense as seguintes condicións:

1. As cláusulas 8.4.3 e 8.4.4 quedan modificadas
pola seguinte redacción:

8.4.3. A subsidiación do tipo de xuro será de 3
puntos para empresas de nova creación, empresas
que creen 5 ou máis empregos, empresas que rea-
licen un proxecto investidor nalgún dos municipios
que se relacionan no anexo II ou empresas nas que
a actividade principal sexa o transporte de merca-
dorías ou de viaxeiros por estrada e acometan proxec-
tos de renovación da flota dirixidos á súa moder-
nización e mellora medioambiental, e de 2 puntos
para o resto dos casos.

8.4.4. O tipo de xuro resultante para o beneficiario,
é dicir, o tipo de xuro menos os puntos de sub-
sidiación, non poderá ser inferior ó 1%, para empre-
sas de nova creación, empresas que creen 5 ou máis
empregos, empresas que realicen un proxecto inves-
tidor nalgún dos municipios que se relacionan no
anexo II ou empresas nas que a actividade principal
sexa o transporte de mercadorías ou de viaxeiros
por estrada e acometan proxectos de renovación da
flota dirixidos á súa modernización e mellora medio
ambiental, e ó 2% para o resto dos casos.

2. As condicións relativas á creación de emprego
establecidas na cláusula 8.4.5. así como a xusti-
ficación do cumprimento destas, establecidas nas
cláusulas 10.3 e 10.4 aplicaranse, exclusivamente,
para aquelas empresas que creen 5 ou máis empre-
gos.

Pola entidade de crédito: Polo Igape:
Asdo.: José Antonio Orza Fernández
DNI: Presidente do Instituto Galego

de Promoción Económica
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ANEXO I

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES E PREFERENTES LEASING 2004-2006
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ANEXO X

Relación de entidades de crédito colaboradoras

Lico Leasing, S.A.

Banco Pastor, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banesto, S.A.

Hispamer Servicios Financieros, E.F.C., S.A.

Bansabadell Leasing, E.F.C.

Banco Santander Central Hispano

Banco Popular Español

Banco de Galicia

Caixa Galicia

Banco Gallego

Banco Espirito Santo

Banco Urquijo

Banco Atlántico, S.A.

Banco Simeón

Caja de Pensiones y Ahorros de Barcelona La Caixa

Financia Banco de Crédito, S.A.
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Resolución do 11 de marzo de 2004 pola
que se engade unha entidade financeira
colaboradora ao convenio de apoio finan-
ceiro 2004-2006 aos investimentos das
pequenas e medianas empresas financia-
do, mediante contratos de arrendamento
financeiro, subscrito entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape)
e diversas entidades financeiras.

Con data do 26 de xaneiro, o Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape) e 17 entidades finan-
ceiras asinaron un convenio coa finalidade de esta-
blecer liñas de financiamento subsidiadas, mediante
contratos de arrendamento financeiro, para pequenas
e medianas empresas, publicado mediante Resolu-
ción do 27 de xaneiro de 2004 (DOG nº 20, do
30 de xaneiro).

Xunto co texto do devandito convenio publicouse
a relación de entidades financeiras que o subs-
cribiron.

Ratificado o 3 de febreiro de 2004 a participación
da entidade financeira Barclays Bank, S.A. procede
facelo público.

Polo que antecede, en virtude das facultades que
teño conferidas mediante o artigo 12 a) da Lei
5/1992, do 10 de xuño, de creación do Instituto
Galego de Promoción Económica, e do artigo 11.1º a)
do Decreto 317/1992, do 12 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento do Instituto Galego de Pro-
moción Económica,

RESOLVO:

Engadir a entidade financeira Barclays Bank, S.A.
á relación de entidades financeiras colaboradoras
que subscribiron o convenio de apoio financeiro
2004-2006 aos investimentos das pequenas e media-
nas empresas financiado, mediante contratos de
arrendamento financeiro, subscrito entre o Instituto
Galego de Promoción Económica (Igape) e diversas
entidades financeiras.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2004.

Margarita Rodríguez Rama
Directora xeral do Instituto Galego de Promoción

Económica


