IG236 - Axudas aos servizos de asistencia diagnóstico e soporte na implantación de solucións Industria 4.0 para a súa
realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC)
(Formulario)

Este formulario en papel non é válido para a súa presentación
1. DATOS SOLICITANTE:
Forma Xurídica:
NIF:

Nome ou R. Social:

País:

Provincia:

Concello:

C. P.:

Parroquia:

Lugar:

Enderezo

Nº:

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

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

Móbil:

Fax:

Email:

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
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E, na súa representación legal:
Apelidos: 1º:
DNI:

Nome:

2º:
Estranxeiro:

Rexistro mercantil:

Razón Social:

NIF:

Teléfono móbil:

Email:

Inscrición rexistral: Folla

Tomo

Nº Inscrición:

Folio

Poder Nº:

Data Poder:

Outorgada ante o
notario:

Nº Protocolo:

Persoa de Contacto:
Nome:

NIF:

Fax:

Email:

Teléfono Fixo:

Teléfono Móbil:

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. DEFINICIÓN DO PROXECTO:
Título:

Título do proxecto:
Descrición polo miudo do proxecto a levar a cabo:

Descripción completa:

4. ACTIVIDADE DA EMPRESA
Epígrafe censal (IAE):

Sector prioritario

Actividades preferentes da Axenda de
Competitividade Galicia Industria 4.0:

5. DIAGNÓSTICO PREVIO

¿Dispón dun diagnóstico previo (ou está en fase de preparación), executado nos últimos catro anos, que aconselle
a execución do servizo que vai solicitar?

Sí
Non

5. DIAGNÓSTICO PREVIO:
Identifique o punto do diagnóstico onde se aconsella a execución do servizo:

6. PLAN ESTRATÉXICO

¿Dispón dun plan estratéxico, executado nos últimos catro anos, que aconselle a execución do servizo que vai
solicitar?
6. PLAN ESTRATÉXICO:
Identifique o punto do plan estratéxico onde se aconsella a execución do servizo:

Sí
Non
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7.1 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

Posta en marcha de solucións Industria 4.0

P8.- Servicio solicitado

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

9. AUTOBAREMACIÓN:
Número de empregados da peme no último exercicio
Ter desenvolvido unha análise previa ou plan estratéxico
onde se poña de manifesto a necesidade do servizo para
o que se solicita a axuda
Actividades preferentes da Axenda de Competitividade
Galicia Industria 4.0 ou Reto 2 da estratexia RIS3 de Galicia
Asociación a un clúster
Total

10. OUTRAS AXUDAS

¿Solicita outras axudas públicas para o proxecto?

Ten solicitado ou concedido outras axudas
Non solicita outras axudas

SI, COMPROMÉTOME a comunicar cantas axudas solicite ou obteña para a mesma actuación doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración, segundo o artigo 11.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

No exercicio fiscal presente e nos dous exercicios fiscais
anteriores, ¿obtivo axudas en réxime de mínimis?

Si obtivo axudas de mínimis
Non obtivo ningunha axuda de mínimis

SI, COMPROMÉTOME a comunicar cantas axudas solicite ou obteña baixo o réxime de minimis doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración, segundo o artigo 11.d) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
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11. OUTRAS AXUDAS SOLICITADAS OU CONCEDIDAS PARA O PROXECTO:

Organismo

Normativa

18.000,00

2.000,00

16.000,00

0,00

12. OUTRAS AXUDAS CONCEDIDAS EN MÍNIMIS PARA A EMPRESA NOS DOUS ÚLTIMOS EXERCICIOS FISCAIS E NO EXERCICIO EN CURSO:

Organismo

Normativa

18.000,00

2.000,00

16.000,00

0,00

54.000,00
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13. COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta electónica automatizada. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro
correspodente e achegar os devanditos documentos.

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento do DNI ou o NIE da persoa solicitante

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento do DNI / NIE da persoa representante

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento do NIF da entidade solicitante

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento do imposto de actividades económicas (IAE) da
entidade solicitante

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento confome está ao corrente das obrigas tributarias coa
AEAT

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento confome está ao corrente de pago coa Seguridade
Social

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento confome está ao corrente de pago coa Consellería de
Facenda

Si

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

No caso de opoñerse a cosulta da documentación en algún dos apartados anteriores debe adxuntar o documento na seguinte ficha de Doc.Solicitud

14. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA O SOLICITANTE OU IDENTIFICA EN PODER DO IGAPE.
Documento:
DNI / NIE da persoa solicitante, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
DNI / NIE da persoa representante, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
NIF da entidade solicitante, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Imposto de actividades económicas (IAE) da entidade solicitante, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias coa AEAT, só no caso de opoñerse expresamente á
consulta
Certificado de estar ao corrente de pago coa Seguridade Social, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Certificado de estar ao corrente de pago coa Consellería de Facenda, só no caso de opoñerse expresamente á
consulta

Presenta:

Expediente: Ano:

IG236 - Axudas aos servizos de asistencia diagnóstico e soporte na implantación de solucións Industria 4.0 para a súa
realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC)

Páxina 7/7

(Formulario)

Este formulario en papel non é válido para a súa presentación
15. 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

6251321321

anonimalaboral@pruebas.com

16. DECLARACIÓNS
Acepta a participación dos técnicos do IGAPE en calquera das fases da prestación do servizo.
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.
DECLARO que a entidade solicitante asumirá a aplicación de medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, así como a obriga de comunicar
ao órgano xestor os casos de sospeita de fraude.
DECLARO que a entidade solicitante cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións e
contratación pública, cando proceda.
DECLARO que non pode ser considerada unha empresa en crise conforme o disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) 651/2014, do 17 de xuño, da Comisión.
DECLARO que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se solicita a axuda.
DECLARO que a entidade solicitante 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.
SE COMPROMETE a manter un sistema de contabilidade separada ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos
subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os gastos financiados con fondos Feder.
SE COMPROMETE a conservar toda a documentación relativa a esta subvención durante un período de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación
das contas nas que estean incluídos os gastos da operación.
DECLARO QUE a empresa ten implantado un plan de igualdade (esta declaración non é obrigatoria para continuar).

As empresas en crise defínense do modo seguinte:
Para as grandes empresas, véxase o punto 2.1 das Directrices comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e de restructuración de empresas en crise.
Para as pemes, as definidas no artigo 2.18. do Regulamento (UE) 651/2014, do 17 do xuño, da Comisión.
É dicir, a empresa non está en ningunha das seguintes situacións:
situación concursal (quebra ou insolvencia) conforme ao previsto na Lei 22/2003, do 9 de xullo.
perda de máis da metade do seu capital ou fondos propios e que esta perda nos últimos 12 meses, fose polo menos do 25 % ( a non ser que a empresa teña menos de 3 anos de
antigüidade).

