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1. DATOS SOLICITANTE:
Forma Xurídica:
NIF:

Nome ou R. Social:

País:

Provincia:

Concello:

C. P.:

Parroquia:

Lugar:

Enderezo social:

Nº:

Resto Enderezo:
Data de constitución
(dd/mm/aaaa):

Rex. industrial:
Adscrita a un cluster:
Teléfonos: Fixo:

Móbil:

Fax:

E-mail:

Páxina Web:

Escritura Nº:

Data escritura:

Outorgada polo notario:

Nº de protocolo::

Rexistro mercantil:

Obxecto social:

Inscrición Rexistral: Folla

Tomo

Nº Inscrición:

Folio

Enderezo a efectos de Notificación:
Enderezo:

Nº:

Resto Enderezo:
Teléfono móbil:

Email (*):

País:

Provincia:

Concello:

C. Postal:

Parroquia:

Lugar:

(*) - O email indicado será utilizado para o envío dos avisos de disponibilidade de notificacións telemáticas
E, na súa representación legal:
Apelidos: 1º:
DNI:

Nome:

2º:
Estranxeiro:

Rexistro mercantil:

Teléfono móbil:
Inscrición rexistral: Folla

E-mail:
Tomo

Folio

Nº Inscrición:

Poder Nº:

Data Poder:

Outorgada ante o
notario:

Nº Protocolo:

Persoa de Contacto:
Nome:

NIF:

Fax:

E-mail:

Teléfono Fixo:

Teléfono Móbil:
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2. ANEXO A - DECLARACIÓN DE PEME
Estado da definición de PEME:

Nome / Razón Social

NIF

Estado

%

Facturación

Balance

Emprego (1)

TOTAL (Pro rateado segundo definición peme):
DECLARO QUE, a empresa á que represento cumpre cos criterios de definición de PEME, segundo a definición establecida pola Comisión
Europea no Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), polo que se declaran determinadas categorías de axuda
compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.
DECLARO QUE, a empresa á que represento, según os efectivos e límites financeiros definidos no Regulamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187,
do 26 de xuño), encádrase na seguinte categoría:
Categoría de MICROEMPRESA (para unha empresa independente que non se considere asociada nin vinculada, poderá determinarse segundo
os seguintes criterios: ocupa menos de 10 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supere os 2 millóns de
euros. En caso de dúbida, consulte <<definición de PEME>>)
Categoría de PEQUENA EMPRESA (para unha empresa independente que non se considere asociada nin vinculada, poderá determinarse
segundo os seguintes criterios: ocupa menos de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual non supera os 10
millóns de euros. En caso de dúbida, consulte <<definición de PEME>>)
Categoría de MEDIANA EMPRESA (para unha empresa independente que non se considere asociada nin vinculada, poderá determinarse
segundo os seguintes criterios: ocupa máis de 50 persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance xeral anual supere os 10 millóns
de euros, non podendo superar o límite máximo de 250 persoas, volume de negocios anual non superior a 50 millóns de euros ou balance xeral
anual non superior a 43 millóns de euros. En caso de dúbida, consulte <<definición de PEME>>)
(1)Incluído, se é o caso, o propietario, administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente incluídos no réxime de autónomos
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3. ACTIVIDADE DA EMPRESA
Actividade principal:

Epígrafe censal (IAE):

CNAE 2009(Actividade
principal):
Data alta censo:
(dd/mm/aaaa)

Outras actividades secundarias (segundo alta censal):
Actividade secundaria

Data alta Epígrafe (IAE)
censo

4. DATOS DO ÚLTIMO EXERCICIO PECHADO

Ano Contable :

Importe neto da cifra de
negocios:

Resultado do Exercicio:

Total Activo:

CNAE 2009
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5.1 DATOS DE EMPREGO AO PECHE DO ÚLTIMO EXERCIZO EN CENTROS DE TRABALLO EN GALICIA (Nº DE TRABALLADORES EQUIVALENTE):
Contratación indefinida
Homes:
Mulleres:
Total:

Contratación temporal
Homes:
Mulleres:
Total:

TRABALLADORES EQUIVALENTES:
Nº de traballadores a xornada completa por conta allea, é dicir, os traballadores a media xornada computarían como 0.5

6. ANTECEDENTES DO SOLICITANTE

A empresa comercializa

Produtos
Servizos
Produtos e servizos

Breve historial do beneficiario:

Breve descrición da actividade do beneficiario:

Descrición dos productos / servizos que produce, presta ou comercializa o beneficiario:

ANTECEDENTES DO BENEFICIARIO EN COMERCIO EXTERIOR

Exportador de mercancías/productos

Sí
Non

Cifra exportación 2012-2016 (€):
Ano 2013

Ano 2014

Ano 2015

Ano 2016

1

Paises aos que exporta ou exportou en 2013-2017
Código Descrición

Importación

Sí
Non

Paises dos que importa
Código Descrición

Dispón a empresa actualmente de clientes estranxeiros?

Sí
Non

Mercados exteriores obxectivo
Código Descrición

Ano 2017
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Dispón de departamento de comercio exterior?

Sí
Non

Dispón de persoal especializado en comercio exterior?

Sí
Non

Dispón de plan de internacionalización?

Sí
Non

Dispón de web en varios idiomas?

Sí
Non

7. IMPLANTACIÓN EXTERIOR

Implantación no estranxeiro?

Sí
Non

8.-

¿Está disposto a colaborar con outras empresas no ámbito
internacional?

Sí
Non

9. ACTIVIDADE EMPRESARIAL PARA A QUE SE PROPÓN O PROXECTO

Para a Actividade principal da empresa:

Para unha Actividade secundaria da empresa:

Nova Actividade:
Actividade:

IAE:

CNAE 2009:

10. PROXECTO

Dispón de información do mercado e análise da competencia dos
países obxectivo en relación ao seu sector?

Sí

Dispón de recursos financeiros para acometer o proxecto de
internacionalización?

Sí

Dispón algún producto/servizo da empresa de: rexistros,
autorizacións, certificacións, homologacións, patentes, ou
marcas protexidas nalgún mercado estranxeiro?

Sí

Non

Non

Non
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Dispón de capacidade de producción sobrante para vender en
novos mercados?

Sí
Non

Descrición do proxecto de internacionalización actual da empresa:

Indique os tipos de apoio que necesita actualmente a empresa para o seu proxecto de internacionalización:

Apoios de Igape nos que está interesado:

Modo de internacionalización do proxecto para o que lle interesan
os apoios do IGAPE

EXPORTACIÓN INDIRECTA (Venda a clientes nacionais que
exportan, venda a trading,..)
REPRESENTANTE/AXENTE A COMISIÓN
DISTRIBUIDOR
VENDA DIRECTA / REDE PROPIA (COMERCIAIS
CONTRATADOS POLA EMPRESA)
LICENCIAS, CONCESIÓNS
IMPLANTACIÓN COMERCIAL (FILIAL PROPIA, JOINTVENTURE, CONSORCIO,..)
FRANQUÍAS/CORNERS/TENDAS PROPIAS
IMPLANTACIÓN PRODUTIVA (FILIAL PROPIA, JOINTVENTURE, CONSORCIO,..)
SÓ INTERNACIONALIZACIÓN INVERSA (VENDA DE
PRODUCTOS/SERVIZOS EN GALICIA A CLIENTES
ESTRANXEIROS)
VENDA POR INTERNET
OUTROS

Por qué cree que non exporta ou non exporta máis?

O MERCADO INTERIOR É SUFICIENTE
FALTA DE TAMAÑO DÁ EMPRESA
NON TEMOS INFORMACIÓN DE MERCADOS EXTERIORES
NON SOMOS COMPETITIVOS NO EXTERIOR (Diferenciación
da competencia, prezos, ...)
O NOSO PRODUTO NON SOPORTA O -TRANSPORTEO PROCESO É MOI COSTOSO
FALTANOS FINANCIAMENTO
A DOCUMENTACIÓN É COMPLEXA
FALTANOS PERSOAL ESPECIALIZADO EN
INTERNACIONALIZACION
NON FALAMOS IDIOMAS CORRECTAMENTE
OUTROS
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11.- Servicio solicitado

Alta en programas de internacionalización

Prezo do servizo seleccionado para a súa empresa : 0 euros
Total a ingresar : 0 euros

Sector:

Datos interlocutor visita Igape á empresa:
(debe tratarse dunha persoa que traballe na empresa e pertenza ao equipo directivo da mesma)

Nome:

Cargo:

Teléfono:

Email:

Enderezo centro de actividade
do solicitante onde terá lugar a
reunión:

12. NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do enderezo da internet tramita.igape.es.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación e o asinante da solicitude deberá recoller a notificación
formal no enderezo da internet tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.
Teléfono

Email

13. DECLARACIÓNS

DECLARO QUE o solicitante:
AUTORIZA que os datos resultantes da aplicación da metodoloxía de servizo, unha vez desvinculados dos datos identificativos da súa empresa, pasen a formar parte
dunha base de datos para a súa explotación multicriterio con fins estatísticos, de deseño de políticas públicas e de difusión de situacións empresariais.
Comprométese a dedicar un mínimo unha xornada laboral dalgunha das persoas implicadas na prestación de servizo co fin de divulgar os servizos do IGAPE e presentar a
súa experiencia.
Non solicitou a declaración de concurso, non foi declarado insolvente ou en concurso nin está suxeito a intervención xudicial nin inhabilitado conforme á Lei concursal.
Os datos desta solicitude son certos e exactos e AUTORIZO ao Igape para que recabe nos rexistros mercantís competentes toda a información acreditativa das
circunstancias do solicitante.

