ANEXO I. FORMULARIO DIRIXIDO A GRANDES EMPRESAS PARA A
PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓNS DE INTERESE NO MARCO DO
FONDO DE TRANSICIÓN XUSTA 2021-2027

1. EMPRESA PROMOTORA DO PROXECTO

1.1.

Razón social e sede social:

1.2.

Información de contacto a efectos de comunicacións coa Xunta de Galicia / Instituto de Transición
Xusta:
Persoa de contacto, teléfono e correo electrónico

1.3.

Presentación e descrición da empresa:

1.4.

Tamaño:

Incluíndo sector de actividade (CNAE) e antigüidade. No caso de espazo insuficiente, recoméndase achegar un
documento anexo co contido requirido para este apartado.

Incluirase o número de traballadores, volume de negocio e balance dos dous últimos exercicios pechados, de
acordo co previsto no Anexo I do Regulamento (UE) Nº 651/2014, de exención por categorías, co seguinte detalle:
E xercicio

1.5.

Nº traballadores

Volume de negocio

Localización:
Detallando os centros de produción nos que levarase a cabo o proxecto.

Balance total

1.6.

Declaración da situación da empresa:

A empresa promotora atópase na actualidade en situación de crise SI ☐ NON ☐
Está suxeita a unha orde de recuperación de axudas ilegais ou incompatibles. SI ☐ NON ☐
Atópase ao corrente de pagamento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. SI ☐ NON ☐

2. DESCRIPCIÓN DO PROXECTO

2.1.

Título do proxecto:

2.2.

Localización (unicamente na provincia de A Coruña):
Provincia e municipio

2.3.

Tipo de proxecto (pódense marcar unha ou varias opcións):

☐ Transformación ecolóxica da industria e fomento da mobilidade sostible, a economía circular e a
eficiencia enerxética.
☐ Impulso á cadea de valor das enerxías renovables, o autoconsumo, o almacenamento enerxético
e o hidróxeno renovable.
☐ Impulso a PYMES e proxectos empresariais tractores para a diversificación económica dos
territorios.
☐ Fomento da investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i), a integración das TIC e a
transformación dixital.
☐ Rehabilitación ambiental, conservación da natureza, biodiversidade e ecosistemas, promoción do
patrimonio histórico, cultural e industrial e fomento do turismo sostible.
☐ Impulso a infraestruturas sociais, a economía social e iniciativas de formación e cualificación.

2.4.

Breve descrición do proxecto: *

*No caso de espazo insuficiente, recoméndase achegar un documento anexo co contido requirido para os apartados:
2.4., 2.5., 2.7., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. e 5.

2.5.

Planificación do proxecto. Data estimada de inicio e fin da execución do proxecto: *
Incluír fitos intermedios relevantes

2.6.

Orzamento total estimado do proxecto:

2.7.

Riscos técnicos, legais e económicos do proxecto: *

3. CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO Á NEUTRALIDADE CLIMÁTICA E A TRANSICIÓN XUSTA

3.1.

Contribución do proxecto á Transición Xusta no territorio onde se localice: *
Compromisos que se adquiren co territorio

3.2.

Contribución á transición dunha economía da UE climaticamente neutra para 2050, e a lograr
obxectivos medioambientais conexos: *
Redución de emisións, aforro de enerxía primaria, outros beneficios medioambientais do proxecto ou dos
compromisos asociados ao mesmo co territorio.

3.3.

Estimación do impacto sobre as PEMES do territorio, presenza das mesmas na cadea de valor na que
se integra a actividade do proxecto. *
Con indicación e cuantificación estimativa dos efectos positivos sobre as PEMES do entorno, acompañadas, cando
sexa posible, da enumeración (non necesariamente exhaustiva) das PEMES beneficiarias destes impactos.

3.4. Estimación do impacto sobre o emprego local. Postos directos e indirectos creados, tendo en conta,
se é o caso, os postos de traballo que se perderían en ausencia do investimento. *
Con indicación de emprego xuvenil (entre 18 e 25 anos), emprego para persoas maiores de 45 anos, emprego
feminino, emprego para persoas discapacitadas, emprego para persoas incluídas nas Bolsas de Traballo da Minería
e Centrais Térmicas.

3.5.

Outros impactos previstos: *
Loita contra a despoboamento, reto demográfico, igualdade de oportunidades, accesibilidade.

4. REQUISITOS DA NORMATIVA DE AXUDAS DE ESTADO
O proxecto consiste en:
a)

O investimento en activos materiais e inmateriais relacionada con:
☐ a creación dun novo establecemento,
☐ a diversificación da actividade dun establecemento, sempre e cando a nova actividade non sexa
unha actividade idéntica ou similar á realizada anteriormente no establecemento,
☐ a diversificación da produción dun establecemento para a fabricación de produtos que antes non
se producían no mesmo, ou
☐ unha transformación fundamental do proceso de produción global dun establecemento do
produto ou produtos afectados polo investimento nese establecemento.

b)

☐ A adquisición de activos pertencentes a un establecemento que pechase ou que tivese pechado se
non fose adquirido e que é adquirido por un investidor non vinculado ao vendedor, sempre e cando
a nova actividade que vaia realizarse non sexa idéntica ou similar á realizada polo establecemento
con anterioridade á adquisición.

c)

O investimento destinado a:
☐ medidas de eficiencia enerxética,
☐ a promoción da enerxía procedente de fontes renovables,
☐ infraestruturas enerxéticas, ou
☐ reciclado e reutilización de residuos.

5. OUTRA INFORMACIÓN RELEVANTE *

