
 
CONVOCATORIAS ANUAIS DE AXUDAS DO IGAPE PARA A CREACIÓN DE 
EMPRESAS 
 
 
IG136 - PROGRAMA RE-IMAXINA - LIÑA MICROCRÉDITOS 2012 
 
Do IGAPE  en convocatoria anual. 
Facilitar o acceso ao financiamento dos investimentos das microempresas. 
Préstamos para financiar investimentos nas microempresas galegas. 
 
Poderán ser beneficiarias aquelas empresas con domicilio fiscal en Galicia, con 
menos de 10 traballadores e cunha cifra de negocios anual ou balance xeral anual 
que non supere os 2 millóns de euros.  
 
Importe do préstamo: máximo de 25.000 euros. O risco vivo de cada empresa por 
operacións financeiras formalizadas ao abeiro da liña non poderá superar os 25.000 
euros. 
 
O tipo de xuro nominal anual para as operacións acollidas a esta liña será fixo do 
4,50%.  
Para as operacións formalizadas a partir do día 22/11/2012 o tipo de xuro fixo será 
do 3,256% (DOG Nº223 do 22/11/2012)  
 
O prazo de reembolso será de 5 anos, incluído ata 1 ano de carencia na 
amortización do principal.  
 
O importe dos préstamos subvencionables pode acadar ata o 100% dos 
investimentos financiables. 
 
A operación financeira poderá ser amortizada sen custo de forma anticipada, total 
ou parcialmente, por vontade do beneficiario. As amortizacións anticipadas parciais 
poderán aplicarse a reducir, en igual contía, as cotas de amortización restantes.  
 
Comisións. As entidades de crédito adheridas non lles repercutirán aos 
prestameiros e avalados ningún tipo de gasto ou comisión derivados das operacións 
aprobadas en aplicación destas bases.  
 
Con carácter xeral, serán financiables os seguintes conceptos:  
 
a) Inmobilizado material, agás a adquisición de terreos e edificacións:  
 
- Reforma e axeitamento de locais.  
- Bens de equipo e unidades funcionais de explotación independente.  
- Elementos de transporte, exclusivamente vehículos industriais, agás vehículos de 
transporte de mercadorías por estrada por parte de empresas que realicen esta 
actividade por conta allea.  
- Honorarios facultativos de proxecto e dirección de obra.  
- Outros investimentos en activos fixos materiais.  
 
b) Inmobilizado intanxible: únicamente aplicacións informáticas, propiedade 
industrial, propiedade intelectual, canons de entrada de concesións administrativas 
ou de franquías, e investimentos de acondicionamento realizados nun local 
arrendado e que queden definitivamente incorporados a aquel.  
 
 
 

http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=IGAP230


 
 
 
 
 
 
IG137 - PROGRAMA RE-IMAXINA - LIÑA PEME XOVE 2012 
 
Do IGAPE en convocatoria anual. 
Créditos para financiar investimentos en proxectos emprendedores galegos. 
 
Importe do préstamo: mínimo 25.000 euros e máximo 120.000 €. O risco vivo de 
cada empresa por operacións financeiras formalizadas ao abeiro de cada unha 
destas liñas non poderá superar os 120.000 euros.  
 
O tipo de xuro nominal anual variará por semestres e determinarase tomando como 
tipo de referencia o euribor a 6 meses, máis un diferencial de 2,5 puntos 
porcentuais.  
 
 Importe subvencionable: ata o 90% dos investimentos financiables.  
O prazo de reembolso será entre 5 e 7 anos, incluído ata 1 ano de carencia na 
amortización do principal  
 
A operación financeira poderá ser amortizada sen custo de forma anticipada, total 
ou parcialmente, por vontade do beneficiario. As amortizacións anticipadas parciais 
que, se é o caso, realice voluntariamente o beneficiario aplicaranse a reducir, en 
igual contía, as cotas de amortización restantes.  
Con carácter xeral, serán financiables os seguintes conceptos:  
 
a) Inmobilizado material:  
 
- Adquisición de terreos e edificacións.  
- Reforma e axeitamento de locais.  
- Bens de equipo e unidades funcionais de explotación independente.  
- Elementos de transporte, exclusivamente vehículos industriais, agás vehículos de 
transporte de mercadorías por estrada por parte de empresas que realicen esta 
actividade por conta allea.  
- Honorarios facultativos de proxecto e dirección de obra.  
- Outros investimentos en activos fixos materiais.  
 
b) Inmobilizado inmaterial adquirido a terceiros: aplicacións informáticas, 
propiedade industrial, propiedade intelectual, canons de entrada de concesións 
administrativas ou de franquías, e investimentos de acondicionamento realizados 
nun local arrendado e que queden definitivamente incorporados a aquel.  
 
c) Os aprovisionamentos e gastos necesarios para a posta en marcha do proxecto, 
incluíndo gastos de establecemento, cun máximo do 20% do importe financiable.  
 

http://www.igape.es/index.php?option=com_bdaxudas&task=ficha&id2=igap231&Itemid=75

