ANEXO III

MEMORIA TÉCNICO-ECONÓMICA
DATOS DA PERSOA TÉCNICA DE PREVENCIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TÍTULO DA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE

1. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Breve presentación da entidade solicitante: sector, actividade económica, ámbito territorial, xustificación do tamaño da empresa de
conformidade co anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

TAMAÑO DA ENTIDADE
Cualificación da empresa como pequena e mediana empresa de conformidade co anexo I do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17
de xuño de 2014.
Grande

Mediana

Pequena

Microempresa

2. DATOS DO CENTRO DE TRABALLO ONDE SE REALIZA O INVESTIMENTO
Identificación do centro de traballo onde se realiza a actuación, localización, descrición da actividade principal, descrición do proceso
produtivo, nº de empregados…etc.

3. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL E DA PROBLEMÁTICA EXISTENTE QUE SE PRETENDA MELLORAR COA ACTUACIÓN E
IDENTIFICACIÓN E XUSTIFICACIÓN DA ACTUACIÓN PROPOSTA
Farase unha diagnose sobre a situación actual e a problemática prioritaria existente que se pretende mellorar coa actuación proposta,
xustificando a elección da dita actuación e indicando os obxectivos que se esperan acadar.

4. DESCRICIÓN TÉCNICA DAS MEDIDAS PROPOSTAS
Describirase tecnicamente a solución adoptada

Redución da exposición ao po dos traballadores nos seus postos de traballo:
Investimentos en recolocación e/ou acondicionamento de instalacións para a mellora das condicións de exposición ao po dos postos de traballo.
Investimento en substitución de equipamentos de traballo para mellorar os niveis de exposición ao po.
Investimento en sistemas integrais con emprego de tecnoloxías innovadoras para captación do po.
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5. XUSTIFICACIÓN DA MELLORA DAS CONDICIÓNS LABORAIS
Descrición da xustificación das melloras que se pretenden acadar cos investimentos propostos.
Deberá xustificarse a mellora, por riva dos requisitos normativos aplicables, das condicións laborais, especificamente as relativas á redución da
exposición ao po dos traballadores nos seus postos de traballo, e mais o número de traballadores beneficiados pola devandita mellora.

Mellora das condicións de exposición de menos do 25 % do persoal.
Mellora das condicións de exposición do 25 % ao 50 % do persoal.
Mellora das condicións de exposición de máis do 50 % ao 75 % do persoal.
Mellora das condicións de exposición de máis do 75 % ao 100 % do persoal.

6. ORZAMENTO DETALLADO
O orzamento estará desagregado polas distintas partidas de subministracións, obras e servizos e todas aquelas que permitan diferenciar
claramente se un gasto ou investimento pode considerarse subvencionable.
DESCRICIÓN DO GASTO

TIPO DE GASTO
(subministración, prestación de servizos por empresas
de consultoría ou asistencia técnica ou execución de
obras)

Importe en €
(sen IVE)

PROVEDOR

Importe en €
(con IVE)

TOTAL

7. CALENDARIO DE EXECUCIÓN
Incluirase a planificación do procedemento de contratación, do proceso de adxudicación, da execución das actuacións e da posta en servizo.
FASE

DESCRICIÓN

INICIO (mes)

8. CÁLCULO DA AXUDA SOLICITADA SEGUNDO OS GASTOS SUBVENCIONABLES
Cálculo da axuda en función do tipo de empresa:
Grandes empresas - 50 % do investimento neto
Medianas empresas - 60 % do investimento neto
Pequenas empresas - 70 % do investimento neto

INVESTIMENTO BRUTO ASOCIADO AO PROXECTO

INVESTIMENTO SUBVENCIONABLE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Fotografías do lugar onde se prevé realizar a actuación
Fotografías dos equipamentos que se se van substituír, se é o caso
Ofertas de provedores segundo o establecido no artigo 9.3.B) das bases
Plano de situación onde se indique a localización da actuación que se vai realizar
Esquemas ou esbozos que permitan unha axeitada interpretación da actuación
Outros

CÁLCULO DA AXUDA

FIN (mes)
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SINATURA DA PERSOA TÉCNICA DE PREVENCIÓN

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

de

de

