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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:
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:

Rexistro mercantil:

Razón Social:

NIF:

Teléfono móbil:

Email:

Inscrición rexistral:

Folla

Tomo

Folio

Nº Inscrición:

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:
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2. ACTIVIDADE DA EMPRESA
Epígrafe censal (IAE):

Actividade principal:
CNAE(Actividade principal):

CNAE 2009(Actividade principal):

Data alta censo:
(dd/mm/aaaa)

Outras actividades secundarias (segundo alta censal):
Actividade secundaria

calen

Data alta Epígrafe (IAE)
censo

CNAE

CNAE 2009
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3. 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

4. SOCIOS / TITULARES

Socios da empresa
Nome e apelidos

NIF

Domicilio

Cargo

% (1)

NIF

Domicilio

Cargo

% (1)

1
2

(1) Porcentaxe de participación

Titulares reais
Nome e apelidos
1

(1) Porcentaxe de participación
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5. 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:

6. DATOS DO PROXECTO

Título do proxecto:

Descrición polo miúdo do proxecto a levar a cabo:

TRL5 : Validación de componentes y/o disposición de estos
en un entorno relevante
TRL6 : Modelo de sistema o subsistema o demostración de
prototipo en en entorno relevante
TRL7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno
real
TRL8 : Sistema completo y certificado a través de pruebas y
demostraciones
TRL9 : Sistema probado con éxito en un entorno real

Seleccionar nivel de madurez do proxecto (TRL)

Descrición dos aprovisionamientos, proceso produtivo e comercial

Antecedentes da empresa e dos seus promotores: Historia, Hitos, Capacidades básicas, Capacidades técnicas, Capacidade tecnolóxica, capacidade económica

Descrición do proxecto:Obxectivos, orixe e xustificación, necesidade de medios técnicos, analise económico do proxecto

Descrición das caracteristicas das inversións que incluan tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto de Industria 4.0

Relación de arquivos adxuntos (1):
Adxunte o documento memoria.
Título
MEM
Relación de arquivos adxuntos (0):
Adxunte os certificados de calidade e ambientais.

Arquivo
Definición de Peme.pdf
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7. LOCALIZACIÓN DOS INVESTIMENTOS

Enderezo:

Nº:

Resto enderezo:

Provincia:

Concello:

C. Postal:

Parroquia:

Lugar:

Outras localizacións do proxecto:
Enderezo

O local é :

Provincia

Concello

En propiedade
En aluguer
En concesión administrativa

8. DETALLE DE INVESTIMENTOS

C.Postal
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IMPORTE
(CON IVE
CANDO SEXA
NON
RECUPERABLE)

CONCEPTO

TOTAL INVESTIMENTOS

91.850,00

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES
Activos fixos materiais necesarios para o desenvolvemento do proxecto, tales como bens de equipamento, instalacións técnicas,
equipamentos para procesos de información ou datos, instrumental, utensilios, moldes, etc. (novo)

Activos fixos materiais necesarios para o desenvolvemento do proxecto, tales como bens de equipamento, instalacións técnicas,
equipamentos para procesos de información ou datos, instrumental, utensilios, moldes, etc. (segundo uso)

Activos intanxibles, tales como patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes externas a prezos de mercado, licenzas,
coñecementos técnicos ou outros dereitos de propiedade intelectual, así como software específico necesario para o proxecto

Custos de investigación contractual e custos de consultoría ou outros servizos externos necesarios para o desenvolvemento do
proxecto

Materiais e consumibles necesarios para o desenvolvemento do proxecto

Gastos de persoal dedicado ao desenvolvemento do proxecto (investigadores, desenvolvedores técnicos e demais persoal auxiliar)

Relación de arquivos adxuntos (1):

No caso de ter investimento en Activos Fixos Materiais de Segundo Uso, adxunte tasación independente e certificado de anteriores propietarios
relativo a que o ben non foi obxecto de subvención

Título
dddd

O proxecto require estudo de impacto ambiental?

Arquivo
prueba.pdf

Sí
Non

Nº de empregados medios no
último exercicio:

Expectativas de creación de emprego:
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9. DATOS DA OPERACIÓN
Importe investimento:
Importe préstamo:

Duración da operación:

%

meses

Plazo de carencia:

Meses

Plazo de disposición:

Meses

Garantías
Tipo
1 Aval

Concepto

Importe

ACREDITACIÓN DE FINANCIACIÓN BANCARIA COMPLEMENTARIA (NO SEU CASO)
Entidade financeira:
Importe

€

Prazo de devolución

meses

Garantías esixidas pola entidade bancaria (non se admitirán depósitos nin activos líquidos):

Relación de arquivos adxuntos (0):

Adxunte certificado da entidade financeira e simulación do calendario de amortización ou copia de poliza/escritura de préstamo (PDF)

Outra financiación complementaria
Modalidade

Importe

Previsión prazos obtención

1

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. OUTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CON CARGO A PRESUPOSTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

Outros préstamos concedidos con cargo a presuposto da comunidade autónoma
Organismo

Normativa

Data
concesión

1

Importe vivo

Deuda vencida Declara se atopa ao
pendente
corrente de pago
pago
Sí

12. CALENDARIO DE EXECUCIÓN:

Data prevista finalización:

Data inicio
inversións:
Período de disposición do préstamo solicitado:
Data inicial:
Data final:
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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 / 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 e Administración Pública

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 a
información de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Si

Opóñome a consulta electrónica automatizada e presento a
información de concesións pola regra minimis

Si

Non

Non

Non

Non

Non

Non

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

Autorizo a consulta electrónica automatizada do certificado da
renda do último exercicio

Sí

Non

Non

Non

Non

Non

14. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE.
Documento:

Presenta:

Organo /
Ano:
Expediente
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Acreditación da capacidade de financiamento da parte do proxecto non cuberta co préstamo solicitado. Esta
acreditación poderá consistir nunha certificación bancaria da dispoñibilidade líquida e/ou unha comunicación bancaria
de estar en disposición de conceder o financiamento
Memoria do Proxecto, que desenvolverá o seguinte contido: a) Antecedentes da empresa e dos seus promotores b)
Descrición dos aprovisionamentos, do proceso produtivo e comercial c) Descrición do proxecto d) Relación de
investimentos a realizar que inclúan tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0
Informe detallado da Central de Información de Riscos do Banco de España (CIR) correspondente ao último período
dispoñible, consistente nun arquivo en formato PDF asinado electronicamente que o solicitante deberá obter da
Oficina Virtual do Banco de España
No caso de sociedades mercantís Escritura de constitución e dos estatutos debidamente inscritas no rexistro
competente e as súas modificacións posteriores
No caso de sociedades mercantís Poder do representante que presenta a solicitude, inscrito, no seu caso, no
rexistro competente
No caso de sociedades mercantís Contas anuais correspondente ao último exercicio pechado
No caso de sociedades mercantís Balance e conta de resultados recentes, asinados polos administradores
No caso de sociedades en constitución Certificado do Rexistro Xeral de Sociedades Mercantís da Dirección
Xeral dos Rexistros e do Notariado do Ministerio de Xustiza, ou do rexistro competente, de non figurar inscrita a
futura denominación social da entidade que se vai a constituír
No caso de sociedades en constitución Proxecto de estatutos da sociedade
No caso de persoas físicas ou comunidades de bens: copias das declaracións de IVE (resumo anual do exercicio
anterior e liquidacións periódicas do exercicio corrente), de ser o caso:
Copia da declaración de solicitude de impacto ambiental, ou declaración responsable de non ter que realizala, se é o
caso
No caso de actividades situadas en zonas naturais protexidas Descrición completa das actividades
afectadas, ou declaración responsable de non estar as actividades situadas en zonas naturais protexidas
No seu caso, proxecto técnico elaborado para a obtención da correspondente licenza urbanística no caso de
proxectos que inclúan gastos de obra civil e cando sexa preceptiva dita licenza (construción ou reforma de nave,
oficinas, locais comerciais, etc.)
Relación detallada dos investimentos a realizar, distinguindo entre bens novos e usados
Copia do contrato de aluguer/concesión das instalacións obxecto do proxecto de investimento, no seu caso
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
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
No caso de autónomos Declaración do Imposto da renda das persoas físicas do último ano, só no caso de
opoñerse expresamente á consulta
Datos de constitución, estatutos e administradores, no caso de solicitantes inscritos no Rexistro Mercantil, 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 de concesións pola regra minimis, só no caso de opoñerse expresamente á consulta
Informes de solvencia financeira do solicitante e dos seus avalistas, 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
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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

607887766

email2@empresa.com

16. 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 misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia legalmente atribuída ao responsable
do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos básicos da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas,
na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de Administración Dixital de Galicia.

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 Europeos
Destinatarios da Consellería de Facenda e Administración Pública coa finalidade de realizar a xestión, seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución e
dos datos
avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes da Unión Europa na súa condición de organismo intermedio dos programas operativos en virtude
das funcións atribuídas pola autoridade de xestión dos programas operativos segundo o disposto nos artigos 125, número 2, artigo 140, números 3 a 5, e anexo
XIII, número 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, se é 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
coa persoa
delegada de
protección
de datos e
máis
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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17. 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.
No caso de asociación, non está incursa nas causas de prohibición previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do
dereito de asociación, nin lle foi suspendido o procedemento administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais de ilicitude penal segundo o artigo 30.4 da citada
lei.
DECLARO QUE os datos desta solicitude son certos e exactos

