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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

Decreto 132/1995, do 10 de maio, polo
que se modifica o Decreto 284/1994, do
15 de setembro, de regulación de avales
do Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica.

Mediante a Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxi-
me financeiro e presupostario de Galicia, e a Lei
1/1994, do 30 de marzo, de presupostos xerais da
Comunidade Autónoma para 1994, o Parlamento de
Galicia autorizou ó Instituto Galego de Promoción
Económica (Igape) a concesión de avales. Para o
cumprimento de ámbolos dous preceptos dictouse
o Decreto 284/1994, do 15 de setembro, de regu-
lación de avales do Igape, marco regulamentario polo
que se veu rexendo ata a data a concesión de avales
polo dito instituto.

Considerando que as crecentes necesidades de
financiamento do sector privado de Galicia acon-
sellan ampliar e diversifica-lo ámbito de actuación

do Instituto Galego de Promoción Económica en
materia de concesión de avales, díctase o presente
decreto.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Eco-
nomía e Facenda, logo de deliberación do Consello
da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dez
de maio de mil novecentos noventa e cinco,

DISPOÑO:

Artigo único.-Apróbanse as seguintes modifica-
cións nos artigos que se sinalan no Decreto
284/1994; do 15 de setembro, de regulación de ava-
les do Instituto Galego de Promoción Económica:

1. Dáselle nova redacción ó número 4 do artigo
2º.

«4. Igualmente, poderán avalarse as empresas
polas operacións ou actividades que resulten de
especial interese socio-económico para Galicia,
segundo acordo da Comisión Delegada da Xunta de
Galicia para Asuntos Económicos».

2. Engádeselle un número 5 ó artigo 2º:

«5. Así mesmo, o Igape poderá reavalar diante
das sociedades de garantía recíproca domiciliadas
en Galicia e ata o 25% do risco que estas asuman
como primeiras avalistas da operación, a aquelas
empresas acollidas ós programas de fomento empre-
sarial, que para tal fin se concerten entre o Igape
e as ditas sociedades de garantía recíproca».

3. Dáselle nova redacción á letra b) do número
1 do artigo 5º:

«b) Poderán garantir ata o cento por cento do prin-
cipal dos créditos e demais liñas ou operacións finan-
ceiras destinadas a reconversión ou reestructuración
de empresas e ata o setenta por cento dos destinados
á súa creación ou ampliación. Respecto dos xuros,
aplicarase o que se determine no contrato de aval».

54. Engádeselle unha letra i) ó número 1 do artigo
6º:

«i) A proposta de concesión de crédito ou liña
de financiamento de que se trate pola entidade ou
entidades financeiras ante quen se prestaría a garan-
tía solicitada».

5. Engádeselle un número 3 ó artigo 6º:

«3. Nos supostos a que se refiren os números 4
e 5 do artigo 2º, así como nos avales técnicos ou
de similar natureza, o Consello de Dirección do Igape
poderá eximi-lo solicitante da presentación daquela
parte da documentación prevista no número 1 deste
artigo, que non resulte relevante para a concesión
da garantía solicitada».

6. Engádeselle un número 3 ó artigo 8º:

«3. Excepcionalmente, o Consello de Dirección
do Igape poderá acordar que os avales que se presten
ó abeiro do establecido nos números 4 e 5 do artigo
2º non devenguen comisión ningunha».
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7. Engádeselle un parágrafo ó artigo 9º:

«Non obstante o anterior, cando se trate de avales
concedidos ó abeiro do previsto nos números 4 e
5 do artigo 2º, o Consello da Xunta de Galicia poderá
excepciona-la presentación de garantías».

Disposicións derradeiras

Primeira.-O conselleiro de Economía e Facenda
poderá dicta-las normas necesarias para a aplicación
do disposto neste decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o
día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, dez de maio de mil nove-
centos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orde do 18 de abril de 1995 pola que
se clasifica como cultural a Fundación
Cultural da Estrada.

Visto o expediente de clasificación da Fundación
Cultural da Estrada, con domicilio na Estrada, Avda.
de Benito Vigo, nº 112.

Supostos de feito.
1.-Que o alcalde do Concello da Estrada, en aes-

crito do 7 de outubro de 1994, formulou solicitude
de clasificación dela para efectos da súa inscrición
no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

2.-Que a fundación foi constituída en escritura
pública outorgada na Estrada, o día 9 de xuño de
1994, ante o notario do Ilustre Colexio de Galicia
Nelson Rodicio Rodicio, co número oitocentos sesen-
ta e un do seu protocolo, polo Concello da Estrada,
intervindo na súa representación o alcalde, Ramón
Campos Durán. O 30 de xaneiro de 1995 outórgase
na Estrada escritura de modificación de estatutos
ante o mesmo notario e polo mesmo comparecente.
Con data do 30 de marzo de 1995 outórgase escritura
de cesión polo Concello da Estrada.

3.-Que, segundo consta no artigo catro dos seus
estatutos, o obxecto da fundación é destinar e afectar
un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro,
de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial
a que a súa denominación e fins se contraen. En
xeral, son fins da fundación a promoción de acti-
vidades educacionais, culturais e calquera outra que
teña por obxecto a promoción e desenvolvemento
destas na Estrada. En particular, e con base no sina-
lado anteriormente, establécese como actividade

desta fundación para o cumprimento dos seus fins
a xestión da emisora municipal Radio Estrada.

4.-Que o padroado da fundación estará constituído
por sete membros, sendo presidente o alcalde e
vocais, cinco concelleiros respectando a proporcio-
nalidade do Pleno da Corporación. Os decimais
redondearanse por exceso ou por defecto. Ademais,
un membro en representación de tódalas asociacións
que soliciten e obteñan o acordo favorable de incor-
poración. O padroado elixirá, de entre os seus vocais,
un vicepresidente.

5.-Que a comisión integrada polos secretarios
xerais de tódalas consellerías elevou ó conselleiro
da Presidencia e Administración Pública proposta
de clasificación como cultural da Fundación Cultural
da Estrada, dado o seu obxecto e finalidade, polo
que, cumpríndose os requisitos esixidos na Lei
7/1983, do 22 de xuño, e na Lei 11/1991, do 8
de novembro, de reforma da lei anterior, de réxime
das fundacións de interese galego, e segundo esta-
blece o artigo 32.1º e 2 do Decreto 248/1992, do
18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento do protectorado das
fundacións de interese galego, procede a súa cla-
sificación como cultural e a súa adscrición á Con-
sellería de Cultura.

Vista a Constitución española de 1978, o Estatuto
de autonomía de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do
6 de abril); a Lei 7/1983, do 22 de xuño, e a Lei
11/1991, do 8 de novembro, de reforma da anterior,
de réxime das fundacións de interese galego, así
como as demais normas de desenvolvemento e de
xeral aplicación.

Fundamentos de dereito.
1.-Que o artigo 34 da Constitución española reco-

ñece o dereito de fundación para fins de interese
xeral de acordo coa lei, e que o artigo 27.26º do
Estatuto de autonomía para Galicia lle outorga com-
petencia exclusiva sobre o réxime das fundacións
de interese galego.

2.-Que, de acordo co disposto no artigo 32.2 c)
do Decreto 248/1992, do 18 de xuño, polo que se
aproba o Regulamento de organización e funciona-
mento do protectorado das fundacións de interese
galego, corresponde a esta consellería a clasificación
da fundación e a adscrición á consellería corres-
pondente, que exercerá plenamente o protectorado
sobre ela.

3.-Que, á vista do que antecede, se poden con-
siderar cumpridas as finalidades tanto legais como
regulamentarias establecidas para o caso, de acordo
coa proposta realizada pola Comisión de Secretarios
Xerais na súa reunión do día 17 de abril de 1995.

Na súa virtude,

DISPOÑO:
Clasificar como cultural a Fundación Cultural da

Estrada, adscribíndoa á Consellería de Cultura, que
exercerá plenamente o protectorado sobre ela.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 1995.
Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

5050Resolución do 10 de xullo de 1995 pola
que se fai público o acordo da Comisión
Delegada da Xunta de Galicia para Asun-
tos Económicos do 10 de maio de 1995
sobre criterios para a concesión de avais
por parte do Igape.

A Comisión Delegada da Xunta de Galicia para
Asuntos Económicos na súa reunión do dez de maio
de mil novecentos noventa e cinco, adoptou, por pro-
posta do conselleiro de Economía e Facenda, o acordo
que figura como anexo da presente resolución.

Coa finalidade de facilita–lo seu coñecemento e apli-
cación ordénase a súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 1995.

José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda

ACORDO DA COMISIÓN DELEGADA DA XUNTA DE GALICIA PARA ASUNTOS

ECONÓMICOS DO 10 DE MAIO DE 1995 SOBRE CRITERIOS PARA A CONCESIÓN

DE AVALES POR PARTE DO IGAPE

Os avais que o Igape poida conceder dentro da
autorización máxima que conteñan as leis de orza-
mentos de cada ano e de acordo co previsto no Decreto
284/1994 do 15 de setembro de regulación de avais
polo Igape, modificado polo Decreto 132/1995, do
10 de maio, polo que se modifica o Decreto 284/1994,
do 15 de setembro, de regulación de avais do Igape,
distribuiranse, segundo o seu obxectivo e finalidade,
do modo seguinte:

a) Ata un 30% do total autorizado en cada exercicio
para apoiar plans de viabilidade de empresas.

b) Ata un 30% total autorizado en cada exercicio
para apoiar accións que sexan consecuencia de plans
e programas sectoriais de competitividade, así como
aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha
empresas ou grupos empresariais de especial interese
socioeconómico para Galicia.

c)Ata un 40% para o apoio e promoción de novas
empresas ou ampliación das existentes.

Para a aprobación de expedientes dentro das por-
centaxes anteriores tomaranse en conta en todo caso
os seguintes criterios:

–Para os expedientes a que se refiren as letras
a) e b) do punto anterior, como mínimo o 85 e o
70% dos seus límites respectivamente, destinaranse
a atender aquelas que se refiran a sectores, empresas
ou grupos empresariais sobre os que a Comisión Dele-
gada para Asuntos Económicos teña adoptado acordo
para apoiar a súa viabilidade ou competitividade, sem-
pre que os avais acordados estean integrados dentro

dunha actuación ou programa conxunto no que, ade-
mais dos compromisos empresariais e sociais precisos,
se inclúen outras accións de apoio do sistema pro-
ductivo de Galicia a levar a cabo polas administracións
públicas.

–Para as actuacións a que se refire a letra c) do
punto anterior, as solicitadas de proxectos a financiar
polo INESGA serán prioritarias a calquera outra. Neste
sentido procurarase deixar liña dispoñible suficiente
por dar cobertura ás expectativas de proxectos que
en cada momento poidan preverse.

–As porcentaxes anteriormente sinaladas poderán
ser modificadas por resolución do presidente do Igape
dentro do límite máximo autorizado para cada exer-
cicio pola Lei de presupostos.

Cando de acordo cos expedientes en curso se poida
prever que as porcentaxes de cada grupo están cuber-
tas pola aplicación dos criterios anteriores, procede-
rase a arquchivar sen máis trámite as demais soli-
citudes comunicando esta circunstancia ós intere-
sados.

Nos avais que conceda o Instituto Galego de Pro-
moción Económica, Igape, a garantía que se preste
non excederá do 70% do crédito que se afiance.

Non obstante e logo de xustificación no expediente,
cando se trate de operacións a que se refire a letra
a) do apartado anterior, poderanse alcanza–los límites
previstos no Decreto 132/1995 do 10 de maio, polo
que se modifica o Decreto 284/1994, do 15 de setem-
bro, de regulación de avais do Igape.

Cando o Igape e as entidades financeiras comportan
garantías de igual rango, a cobertura que estas pro-
porcionen aplicarase, en caso de ser precisa a súa
execución, en proporción ós riscos asumidos por cada
parte na operación de que se trate.
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

Decreto 302/1999, do 17 de novembro, polo
que se modifica o Decreto 284/1994, do
15 de setembro, de regulación de avais do
Instituto Galego de Promoción Económica.

En liña cos obxectivos marcados polos acordos
sobre medidas para o crecemento e o emprego en
Galicia 1998-2001, subscritos entre a Xunta de Gali-
cia e os distintos axentes económicos e sociais para
asegura-la creación de emprego estable, a Xunta
de Galicia considera oportuno profundar no seu apoio
ó Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca como
instrumentos financeiros ó servicio das necesidades
das pequenas e medianas empresas.

O Decreto 132/1995, do 10 de maio, que modificou
o Decreto 284/1994, de regulación de avais do Igape,
xa introduciu a posibilidade para o Igape de reavalar,
ante as sociedades de garantía recíproca domici-
liadas en Galicia e ata o 25% do risco que estas
asumisen como primeiras avalistas, aquelas opera-
cións acollidas ós programas de fomento empresarial
que para tal fin se concertasen entre o Igape e as
sociedades de garantía recíproca.

Á vista da especificidade da natureza destas ope-
racións de reaval, estímase conveniente establecer
un procedemento independente para a súa apro-
bación.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Eco-
nomía e Facenda e logo de deliberación do Consello
da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezasete
de novembro de mil novecentos noventa e nove,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Dáse nova redacción ó punto 5 do artigo 2º do
Decreto 284/1994, de regulación de avais do Igape:

5. Así mesmo, o Igape, renunciando ó beneficio
de excusión, poderá reavalar, ante as sociedades
de garantía recíproca domiciliadas en Galicia, o risco
que estas asuman como primeiras avalistas por aque-
las operacións acollidas ós programas de fomento
empresarial que para tal efecto se aproben.

Artigo 2º
Engádese un punto 3 ó artigo 4º do Decreto

284/1994, de regulación de avais do Igape:
3. Nos avais contemplados no punto 5 do artigo 2º

deste decreto, será o Igape quen responderá dos fali-
dos que se é o caso se produzan, con cargo á dotación
orzamentaria para tal efecto habilitada.

Disposición adicional

Facúltase o conselleiro de Economía e Facenda
para regular mediante orde os requisitos e proce-
dementos de concesión dos avais establecidos neste
decreto, a porcentaxe máxima de risco avalado e

o sistema de recuperación de falidos. Así mesmo,
mediante orde da Consellería de Economía e Facen-
da poderase habilita-lo Igape para que concerte coas
sociedades de garantía recíproca domiciliadas en
Galicia os convenios de colaboración oportunos para
implementar este sistema.

Disposición final

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ó da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezasete de novembro de
mil novecentos noventa e nove.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda
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