ANEXO II

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

SOLICITUDE DE DESEMBOLSO DE PRÉSTAMO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
PRESTAMEIRA

Nº EXPEDIENTE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME E APELIDOS

NIF

SOLICITA
Que lle sexa aboada na conta especificada no contrato de préstamo de referencia, unha disposición do mesmo, por importe de ________________ €
ao obxecto de atender os pagamentos relacionados co proxecto financiado, correspondentes, no caso da modalidade Igape-BEI-Circulante ás
facturas, relación de nóminas, cartas de pagamento de impostos e seguridade social, etc. e na modalidade de IGAPE-BEI-Investimento ás facturas,
contratos, facturas pro-forma ou orzamentos debidamente aceptados e cuxa copia se achega:
Provedor/Acredor

Concepto

Importe

(en caso de espazo insuficiente, incluír relación en documento anexo)
A tal efecto anéxase a seguinte documentación:
□ Primera copia da escritura/póliza formalizada do préstamo, debidamente liquidada e inscrita.
□ Acreditación documental da realización e pagamento dos investimentos xa executados deste proxecto (mediante copia de facturas, xustificantes
de pagamento e extractos bancarios), a engadir ás que xa constan no Igape no seu caso, conforme á seguinte relación:

Provedor/Acredor

Data factura

Importe factura

Data pagamento Importe pagamento

(en caso de espazo insuficiente, incluír relación en documento anexo)
□ Para o caso de pagamentos previstos con outras fontes de financiamento que deban realizarse simultaneamente cos fondos solicitados,
certificación bancaria da dispoñibilidade líquida para o pagamento da parte non financiada para o préstamo e a totalidade do IVE ou impostos
indirectos que graven a adquisición.
□ Acreditación de que se atopa ao corrente do pagamento das obrigas de reembolso de calquera outro préstamo concedido anteriormente con
cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma, mediante certificación do órgano concedente. No caso que o concedente non fose unha
administración e cando non se poida acreditar doutro xeito, será válida a declaración responsable da prestameira asinada por persoa con poder
suficiente.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle que
os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro 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 lopd@igape.es.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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