
 

PASOS PARA SOLICITAR AXUDAS PARA TERRAZAS, 

HOSTALERÍA E ELEMENTOS PARA ENVASADO 

(PROCEDEMENTO IG283) NA OFICINA VIRTUAL 

 

1. Acceder a www.tramita.igape.es e rexistrarse como usuario indicando un nome de 

usuario e contrasinal que deberá lembrar . 

 

 

2. Unha vez rexistrado, acceder á Oficina Virtual 

 

3. Se é a primeira vez que accede, debe dar de alta ao solicitante, para iso na opción 

Crear nova empresa: 

 

 

 

 

http://www.tramita.igape.es/


 

Deberá cubrir os seguintes datos: 

 En forma xurídica: 

- se é un autónomo escoller – EMPRESARIO INDIVIDUAL (AUTÓNOMO) 

- se é unha S.L – SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 

 No nome/razón social: se é unha sociedade: EMPRESA SOLICITANTE, S.L. (o 

nome da empresa seguido dunha coma, e as siglas de S.L. ou S.A. segundo 

corresponda. 

 CIF coa letra sen espazos (exemplo: B1500000) 

 

 

4. Unha vez creado o solicitante, debe ir a Programas Igape para escoller a axuda que quere 

solicitar. Neste caso, o código IG283 – Terrazas, hostalería e elementos para envasado  

para solicitar a axuda. 

 

 

5. Confirmar que o solicitante é o que consta como empresa actual e que os datos son 

correctos dándolle a Seguinte. 

 



 

 

 

6. Ábrese o cuestionario que hai que cumprimentar.  

 

Deberá cubrir todos os datos e unha vez completa a pantalla darlle a gardar. Se non está 

completa non permite avanzar á ficha seguinte. 

Na opción “COMPLETAR O FORMULARIO DE SOLICITUDE” pode acceder en calquera 

momento para seguir engadindo datos mentres no se peche o cuestionario. 

 

 

 

 

 



 

7. Unha vez completo deberá ACEPTAR OS DATOS, isto implica o peche do 

cuestionario. 

 
 

8. Unha vez aceptados os datos, deberá presentarse obligatoriamente por vía electrónica 

pinchando en “Presentar telemáticamente” 

Será necesario que o asinante da solicitude teña instalado o certificado dixital do 

representante legal da empresa ou entidade solicitante no equipo. Se é un autónomo, o 

certificado dixital do autónomo. 

 

 

 
 

Cando a solicitude chegue ao rexistro do Igape asignaráselle un número de expediente que 

poderá ver no apartado Expedientes da Oficina Virtual (IG283.2020.1.XXXX) 

Se a solicitude consta como “IDE xerado pendente de rexistro” – NON está presentada 

telemáticamente. 

 

Xunto co formulario de solicitude, presentaranse os documentos requeridos en formato 

electrónico. O solicitante deberá previamente dixitalizar os documentos orixinais obtendo 

arquivos en formato PDF (máx. 4 MB).  

 


