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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):
Adscrita a un cluster:

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

Nome:

2º:
Estranxeiro:

Razón Social:

NIF:

Teléfono móbil:

Email:

Poder Nº:

Data Poder:

Outorgada ante o
notario:

Nº Protocolo:

Es representantación mancomunada?

Sí
Non

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

3. ACTIVIDADE PREVIA

Ten actividade previa?

Si
Non
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4. ACTIVIDADE DA EMPRESA
Actividade principal:

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

Sector prioritario:

O solicitante comprométese a formalizar a alta censal na actividade así como de remitir o documento de alta antes de enviar ao Igape a solicitude de
cobramento ou ben acompañando a esta

5. COMPOSICIÓN DE CAPITAL
Relación de partícipes:
Apelidos e Nome ou Razón Social

NIF

(*) Declaración responsable do cumprimento do establecido no artigo 1.2 das bases reguladoras

Nacionalidade

%
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a
O emprego en unidades UTA. Para estes efectos, considérase (UTA) unha unidade de traballo anual, nos termos previstos no anexo I do Regulamento 651/2014, e
equivale ao traballo dunha persoa na empresa en cuestión ou por conta da dita empresa a tempo completo durante todo o ano de que se trate. O traballo das persoas
que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o traballo estacional, computarase como fraccións de UTA.
No caso de creación de emprego a tempo parcial, acumularanse as fraccións ata acadar a unidade, non computando creacións de emprego por fraccións UTA
restantes.
6.DATOS DE EMPREGO
DATOS DE EMPREGO A DATA DE SOLICITUDE EN CENTROS DE TRABALLO EN GALICIA (EN UNIDADES UTA):
ALERTA: Referido únicamente ao emprego por conta allea, non ao dos emprendedores
Contratación indefinida
Homes:
Mulleres:
Total:

Contratación temporal
Homes:
Mulleres:
Total:

EMPREGO A CREAR POR CONTA ALLEA (EN UNIDADES UTA):
ALERTA: Referido únicamente ao emprego por conta allea, non ao dos emprendedores
Contratación indefinida(a crear)
Homes:
Mulleres:
Total:

Contratación temporal(a crear)
Homes:
Mulleres:
Total:

TOTAL EMPREGO A CREAR HOMES:
TOTAL EMPREGO A CREAR MULLERES:

TOTAL EMPREGO A CREAR:

7. 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:

4,00
5,00

9,00
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8. LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE A QUE SE VAI DESTINAR ESTA AXUDA

Enderezo:

Nº:

Resto enderezo:

Provincia:

Concello:

C. Postal:

Parroquia:

Lugar:

Outras localizacións do proxecto:
Enderezo

Provincia

¿Os inmobles donde se van a realizar os investimentos son
propiedade da empresa ou alugados?

Superficie escriturada dos inmobles de aluguer:

m2

Concello

Propiedade da empresa
Alugados

C.Postal
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9. DESCRICIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL:

Título do proxecto:

Descrición polo miúdo do proxecto a levar a cabo:

+ INNOVACIÓN:
E unha empresa ou proxecto innovador?

Si
Non
Ten obtido a cualificación como iniciativa de emprego de base
tecnolóxica (IEBT) por parte do órgano competente da Xunta
de Galicia
Proxecto seleccionado para participar nas convocatorias das
incubadoras e aceleradoras promovidas pola Xunta de Galicia
ou por outras entidades públicas ou privadas
Empresa inscrita no Rexistro de Pymes Innovadoras do
Ministerio de Ciencia e Innovación
Empresa que dispoña da certificación EA 0047:2015 ou EA
0043:2015 de Peme Innovadora ou Xoven Empresa
Innovadora respectivamente
Empresa que obtivera a marca EIBT de empresa innovadora
de base tecnolóxica outorgada pola Asociación Nacional de
Centros Europeos de Empresas e Innovación (ANCES)

Seleccione todas as características que o acrediten

a
No caso de marcar algunha destas características, recorde xuntar os documentos relacionados na ficha de Documentación.

+ ECONOMÍA VERDE OU CIRCULAR:
Deberá facer referencia explícita na memoria que deberá xuntar no apartado de documentación

+ FORMACIÓN:
Deberá xuntar a documentación acreditativa destes cursos no apartado de Documentación

Cursos o programas formativos de gestión empresarial específicos para emprendimiento
Nome do curso

Nº Horas

+ MARCA GALEGA DE EXCELENCIA
Deberá xuntar a documentación acreditativa no apartado de Documentación

10. DESAGREGAMENTO DE INVESTIMENTOS E GASTOS

Ano

Entidade
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CONCEPTO

TOTAL INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
Obra civil para construción, reforma ou habilitación de instalacións, suxeitos aos módulos máximos que se achegan como anexo IV,
levadas a cabo en instalacións ou terreos propiedade do solicitante ou sobre os que teña un dereito de uso e gozo que permita á
realización de obras irrevogable durante 5 anos a contar desde a data de finalización do prazo de execución do proxecto

Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións específicas para a actividade subvencionable, equipos e medios de transporte
interno, vehículos especiais de transporte externo, medios de protección do ambiente e outros bens de equipamento

Outros investimentos en activos fixos materiais incluíndo mobiliario

Activos inmateriais: activos que no teñen unha materialización física ou financeira, como patentes, licenzas, coñecementos técnicos ou
outros dereitos de propiedade intelectual e páxinas web

Activos pertencentes a un establecemento ou de bens de equipo de segunda man

GASTOS SUBVENCIONABLES
Gastos de persoal de nova contratación

Gastos de alugueiro de locais

Gastos de contratacións externas de servizos específicos: software de pago por uso, deseño gráfico, identidade corporativa, servizos de
asesoramento para a posta en marcha do proxecto empresarial

Os custos do informe de auditor de contas inscrito no ROAC requirido no artigo 17.4.b).2º ata un máximo de 1.000 €

IMPORTE
PROXECTO
(SEN IVE)
291.550,00
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11. OFERTAS SOLICITADAS

Ofertas solicitadas
Concepto do
investimento
1

Proveedor

Importe
(sen IVE)

prov1 15.500,00
prov2 16.000,00
prov3 17.150,00

Maquinaria

Proveedor

prov1

Ofertas elixidas
Importe
Xustificación de non
(sen
Criterio de elección
coller a máis económica
IVE)
15.500,00

prezo

a mais economica

DATOS DA OFERTA
Concepto do
investimento:
Ofertas solicitadas
Proveedor 1:

Importe (Sen IVE):

Proveedor 2:

Importe (Sen IVE):

Proveedor 3:

Importe (Sen IVE):

Oferta elixida

Oferta 1

Oferta 2

€
€
€

Oferta 3

Proveedor:

Importe (Sen IVE):

€

Criterio de elección:
Xustificación de non
escoller a máis
económica:

RESUMO DE INVESTIMENTOS
CONCEPTO
TOTAL INVESTIMENTOS

IMPORTE
PROXECTO
(SEN IVE)
280.000,00

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
RESUMO DE GASTOS
CONCEPTO
TOTAL GASTOS

IMPORTE
PROXECTO
(SEN IVE)
11.550,00

GASTOS SUBVENCIONABLES

TOTAL INVESTIMENTOS + GASTOS
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13. 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

14. FINANCIAMENTO DO PROXECTO:
P.G.C.

FONTES DE FINANCIAMENTO

IMPORTE

TOTAL
10, 11, 12

FONDOS PROPIOS
RECURSOS ALLEOS:

15, 50
16, 51
17, 52

Empréstitos e outras emisións análogas, a curto e a longo prazo
Préstamos de empresas do grupo e asociadas, a curto e a longo prazo
Préstamos recibidos e outros conceptos, a curto e a longo prazo
OUTRAS SUBVENCIÓNS PÚBLICAS (INCLUIDO IGAPE):

DECLARO QUE, achegarei para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de, polo menos, un 25 % do seu
importe, sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.
Explicar como se financiará o proxecto no caso de que as axudas sexan inferiores ás previstas:

15. CALENDARIO DE EXECUCIÓN:

Data prevista finalización:

16. DATOS BANCARIOS
Indicar o número de conta no que, no caso de concesión, desexa ingresar a axuda:

IBAN :
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17. 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 / 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
certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
certificado de estar ao día no pagamento coa Consellería de
Facenda

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento de Informe da Vida Laboral (necesarios para
comprobación do mantemento e da creación do emprego)

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento a
información de concesións doutras subvencións e axudas

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento a
información de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento os
datos de constitución, estatutos e administradores, no caso de
solicitantes inscritos no Rexistro Mercantil

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento o
documento da Certificación do órgano competente da Xunta de
Galicia da obtención da cualificación do proxecto como iniciativa
de emprego de base tecnolóxica (IEBT)

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Si
Non

No caso de opoñerse a consulta da documentación en algún dos apartados anteriores debe adxuntar o documento na seguinte ficha de Doc.Solicitud
CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS

Autorizo a consulta electrónica automatizada do NIF da entidade
solicitante

Si

Autorizo a consulta electrónica automatizada do NIF da entidade
representante

Si

Autorizo a consulta electrónica automatizada do certificado da
AEAT de alta no imposto de actividades económicas (IAE) da
entidade solicitante

Si

Autorizo a consulta electrónica automatizada do certificado de
estar ao día nas obrigas tributarias coa AEAT

Si

Non

Non

Non

Non
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18. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA O SOLICITANTE ANEXADA AO CUESTIONARIO.
Documento:

Presenta:

Para todas as solicitudes: Memoria descritiva do proxecto, que se deberá xuntar como documento ao formulario
electrónico de solicitude. Nesta memoria deberán estar explicados con detalle, como mínimo, os antecedentes e
experiencia da/s persoa/s promotora/s, a xénese da idea, xustificación da necesidade dos investimentos e gastos
propostos para a realización do proxecto, descrición do proceso produtivo de bens ou servizos, plan básico de
negocio, criterios para a determinación dos ingresos estimados, financiación do proxecto con indicación da orixe dos
fondos, e descrición polo miúdo das circunstancias do proxecto a valorar segundo o baremo do artigo 6 destas
bases
Listado de adxuntos
Título
Validación electrónica
Arquivo
47321028-E2AC2F98-435B9FF8dd
_DocumentoDeProbaDoIgape.pdf
FF1A94AC-DF3F3E45
Para todas as solicitudes: Informe de vida laboral do/a autónomo/a e de cada un/unha dos/das participantes
socios/as das entidades emprendedoras. No caso de asociacións e fundacións, dos/as asinantes da acta ou
escritura fundacional e dos/as compoñentes da xunta directiva
Para todas as solicitudes: As tres ofertas que, se é o caso, en aplicación do artigo 29.3 da Lei de subvencións
de Galicia, deban ter solicitado, de acordo co establecido nos artigos 5.7 destas bases reguladorass/as asinantes da
acta ou escritura fundacional e dos/as compoñentes da xunta directiva
Título
dddd

Listado de adxuntos
Validación electrónica
47321028-E2AC2F98-435B9FF8FF1A94AC-DF3F3E45

Arquivo
_DocumentoDeProbaDoIgape.pdf

Para todas as solicitudes: No caso de que se solicite a aplicación dos criterios c), f) e i) do artigo 6.2 destas
bases reguladoras na valoración da solicitude, acreditación documental segundo corresponda do cumprimento das
condicións requiridas
Para todas as solicitudes: Para os solicitantes que xa teñan actividade económica no momento da solicitude da
axuda e aleguen creación de emprego avaliable, informe de vida laboral á data da solicitude de todas as contas de
cotización
Para as entidades que non estean inscritas no Rexistro Mercantil: Documento de constitución, inscrito no
rexistro competente se é necesario, acreditación da autoliquidación do imposto de actos xurídicos documentados no
seu caso, e acreditación documental da representación legal da persoa que actúe en nome da entidade
Para as entidades que non estean inscritas no Rexistro Mercantil: Acreditación da autoliquidación do
imposto de actos xurídicos documentados no seu caso, e acreditación documental da representación legal da persoa
que actúe en nome da entidade
Para as entidades que non estean inscritas no Rexistro Mercantil: Acreditación documental da
representación legal da persoa que actúe en nome da entidade
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
NIF da entidade representante, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Informe da vida laboral, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Datos de constitución, estatutos e administradores, no caso de solicitantes inscritos no Rexistro Mercantil
Certificado de concesións doutras subvencións e axudas, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Certificado de non ter inhabilitacións para obter subvencións e axudas, só no caso de opoñerse expresamente á
consulta
Certificado da AEAT de alta no 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
Certificación do órgano competente da Xunta de Galicia da obtención da cualificación do proxecto como iniciativa de
emprego de base tecnolóxica (IEBT), só no caso de opoñerse expresamente á consulta

Organo /
Ano:
Expediente
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19. 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

607884422

email@empresa.com

20. PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable
do
Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)
tratamento
Finalidades
do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para comprobar a exactitude destes, levar a
cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación
para o
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas
interesadas, cando corresponda.

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que
as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia. A Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos
Persoas
destinatarias Europeos da Consellería de Facenda coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos
programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de Organismo Intermedios dos programas operativos en virtude das funcións
dos datos
atribuídas pola Autoridade de Xestión dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, apartado 2, artigo 140, apartados 3 a 5, e Anexo XIII,
apartado 3, do Regulamento (UE) nº 1303/2013 e as súas disposicións de desenvolvemento.
Exercicio de
dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, de ser o caso, o
consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto
delegado de
protección
de datos e
máis
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso
aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.
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(Formulario)

Este formulario en papel non é válido para a súa presentación
21. DECLARACIÓNS
Os datos recollidos nesta instancia, pasarán a formar parte dos ficheiros automatizados do IGAPE.
DECLARO QUE o solicitante:
Non foi condenado por sentenza firme á pena de perda de posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas.
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.
Non deu lugar, por causa de que o declarasen culpable, á resolución firme de calquera contrato celebrado coa Administración.
A persoa física, os administradores ou o representante legal, segundo o caso, do solicitante, non están incursos en ningunha das causas de incompatibilidade
establecidas na normativa vixente.
Atópase ao día nas súas obrigas fiscais, no pagamento de cotas á Seguridade social e non ten contraída débeda ningunha coa Comunidade Autónoma galega e cumpre
cos requisitos estabrecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia e do seu Regulamento para ser beneficiario da axuda.
Non ten residencia fiscal nun pais ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.
Está ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvención.
Non foi sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei de subvencións de Galicia ou a Lei xeral tributaria.
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.
Cumprirá a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións, cando proceda.
Ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que se solicita a axuda.
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
A entidade solicitante non iniciou os investimentos e que non existe acordo irrevogable para realizar o proxecto.
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.
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.
Ter unha permanencia mínima ininterrompida na actividade e manterá as infraestruturas e equipamentos subvencionados destinadas ao fin concreto para o cal se
concedeu a subvención durante o período de 5 ou 3 anos segundo o establecido no artigo 16.b) das bases reguladoras
Coma representante legal da empresa solicitante DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE que a empresa ten implantado para os efectos establecidos no art nº
10.3, un plan de igualdade.
Que todos os datos contidos nesta solicitude e os documentos que se achegan son certos.
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.
As empresas en crise son aquelas nas que concurra, alomenos, unha das seguintes circunstancias:
a) Se se trata dunha sociedade de responsabilidade limitada (distinta de unha PEME con menos de tres anos de antigüedade ou, a efectos dos criterios para poder optar ás axudas
á financiación de riesgo, unha PEME no prazo de sete anos dende a sua primeira venda comercial, que cumpra as condicións para recibir inversións de financiación de riesgo tras
as comprobacións de dilixencia debida por parte do intermediario financeiro seleccionado), cando desaparecera mais da metade do seu capital social suscrito como consecuencia
das perdas acumuladas; é o que sucede cando a deducción das pérdas acumuladas das reservas (e de todolos demais elementos que se soen considerar fondos propios da
sociedadw) conduce a un resultado negativo superior á metad do capital social suscrito; a efectos da presente disposición, «sociedade de responsabilidade limitada» refierese, en
particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo I da Directiva 2013/34/UE (37) e «capital social» inclue, cando proceda, toda prima de emisión
b) Se se trata dunha sociedade na que alomenos algúns socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a deuda da sociedade (distinta dunha PEME con menos de tres anos de
antigüedade ou, a efectos dos criterios para poder optar ás axudas á financiación de riesgo, una PEME no prazo de sete anos dende a sua primeira venda comercial, que cumpra
as condicións para recibir inversións de financiación de riesgo tras as comprobacións de dilixencia debida por parte do intermediario financeiro seleccionado), cando desaparecera
polas perdas acumuladas mais da metade dos seus fondos propios que figuran na sua contabilidade; a efectos da presente disposición, «sociedade na que alomenos algúns
socios teñen unha responsabilidade ilimitada sobre a deuda da sociedade» refierese, en particular, aos tipos de sociedades mencionados no anexo II da Directiva 2013/34/UE
c) Cando a empresa se atope en concurso ou inmersa nun procedemento de homologación de acordos de refinanciamento, procedemento de acordos extaxudiciais de pago ou
procedemento de negociación pública para a consecución de acordos de refinanciamento colectivos, acordos de refinanciamento homologados ou propostas anticipadas de
convenio
d) Cando a empresa recibira axuda de salvamento e todavía non reembolsara o préstamo ou posto fin á garantía, ou recibira axuda de reestructuración e esté todavía suxeita a un
plan de reestructuración
e) Se se trata de una empresa distinta de unha PEME, cando durante os dous exercicios anteriores:
a ratio deuda/capital da empresa fora superior a 7,5 e
a ratio de cobertura de intereses da empresa, calculada sobre a base do EBITDA, se situara por debaixo de 1,0

