ANEXO III
FORMULARIO DE INVESTIMENTO
PE201B – AXUDAS DESTINADAS A PEMES DO SECTOR TRANSFORMADOR

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (representante legal no caso de persoas xurídicas, deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera

medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO LUGAR DO INVESTIMENTO
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ.

FAX

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

MEMORIA DESCRITIVA E TÉCNICA
DATAS DE INICIO E FIN
DATA FIN
DATA INICIO
NÚMERO DE EMPREGADOS DO CENTRO DE TRABALLO BENEFICIADOS POLO INVESTIMENTO SOLICITADO
OBXECTO DO PROXECTO
Explicación breve dos investimentos que se realizarán no proxecto, relacionándoos no posible

NOME DO XEFE DO PROXECTO
ANTECEDENTES
Xustificación da necesidade do proxecto

Descrición das actividades da empresa e dos procesos produtivos

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

CONTIDO E ALCANCE

Descrición detallada das actuacións que se van realizar co proxecto. Indicaranse os obxectivos, con xustificación razoada dos investimentos e
de cada unha das partidas

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO QUE SE VALORARÁN
a) Sinálese se o proxecto contribúe a aforrar enerxía ou reducir o impacto no ambiente, incluíndo o tratamento de residuos
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

b) Sinálese se o proxecto favorece que melloren a seguridade, a hixiene, a saúde e as condicións de traballo
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

c) Sinálese se o proxecto axuda á transformación de capturas de peixe comercial que non se poidan destinar ao consumo humano
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

d) Sinálese se o proxecto se refire á transformación de subprodutos obtidos das actividades principais de transformación
(deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de inadmisión da
solicitude)

e) Sinálese se o proxecto se refire á transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, en virtude dos artigos 6 e 7 do Regulamento (CE)
nº 834/2007 (deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de
inadmisión da solicitude)

f) Sinálese se o proxecto dá lugar a novos e mellores produtos, novos ou mellores procesos, ou novos ou mellores sistemas de xestión e
organización (deberá explicarse con detalle a mellora que supón o dito investimento; a ausencia da explicación detallada será causa de
inadmisión da solicitude)

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

INDICADORES APLIFEMP
Os datos indicados a seguir servirán para consignar os indicadores da medida de transformación necesarios para avaliar a medida na súa
totalidade:
1. O expediente ten efectos positivos en materia de igualdade de oportunidades:
En caso afirmativo, seleccione unha ou varias das opcións:

SI

NON

Descrición
Promover a incorporación laboral das mulleres ao sector pesqueiro e acuícola
Promover o emprendemento feminino para potenciar a creación de novos empregos no sector pesqueiro e acuícola
Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade, a fenda salarial e a clasificación profesional por razón de sexo
Desenvolver alternativas e mecanismos para compensar a alta temporalidade e os periodos de inactividade no ámbito da muller
Racionalizar os horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como a corresponsabilidade
Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade para a muller no traballo
Recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade profesional no ámbito da muller
Adaptar os coeficientes redutores da idade de xubilación no ámbito da muller
Visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro e acuícola
Aumentar o recoñecemento profesional das traballadoras do sector
Promover a presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e xestión do sector pesqueiro e acuícola
Incrementar a participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca
Mellorar a accesibilidade a persoas con discapacidade
Fomentar a integración de colectivos en exclusión social

2. O expediente ten efectos positivos en materia de ambiente:

SI

NON

3. O expediente ten efectos positivos en materia de emprego:
En caso afirmativo, complete a seguinte información:

SI

NON

Descrición

Número de empregados

Emprego creado a tempo completo masculino
Emprego creado a tempo completo feminino
Emprego creado a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)
Emprego mantido a tempo completo masculino
Emprego mantido a tempo completo feminino
Emprego mantido a tempo completo terceiro grao (colectivos desfavorecidos)
4. Indicadores de resultado
Descrición

Valor

Variación ingresos por vendas (€) prevista entre o ano 2020 e o ano 2022, no caso de
expedientes dunha anualidade, e 2023, no caso de expedientes de dúas anualidades
Variación Vvolume por vendas (tm) prevista entre o ano 2020 e o ano 2022, no caso de
expedientes dunha anualidade, e 2023, no caso de expedientes de dúas anualidades

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)
ORZAMENTO DE CUSTOS DO PROXECTO
Investimentos (sen IVE) que se van realizar segundo o seguinte cadro. En cada unha das partidas deberanse engadir todos os investimentos
correspondentes a ela desagregados ao máximo
PARTIDA

1ª ANUALIDADE (€)

2ª ANUALIDADE (€)

TOTAL IMPORTE (€)

SUBTOTAL
TOTAL (suma de todos os investimentos solicitados)
(1)

(1)

Esta cifra deberá coincidir co importe total do proxecto (sen IVE) do anexo I

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

