ANEXO VII

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA Á CONDICIÓN DE PEME
IN852B – SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE I+D OU INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESO OU ORGANIZACIÓN, LIÑA 1
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DECLARA:
Que a empresa cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no Regulamento (UE)
651/2014, do 17 de xuño (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, e encádrase nunha das seguintes categorías:
PEQUENA EMPRESA (ocupa menos de 50 persoas e o seu volume de negocios anual ou o seu balance xeral anual non supera os 10 de millóns
de euros).
MEDIANA EMPRESA (ocupa máis de 50 persoas e o seu volume de negocios anual ou o seu balance xeral supera os 10 millóns de euros; non
pode superar o límite máximo de 250 persoas, volume de negocio anual superior a 50 millóns de euros ou balance xeral anual non superior os
43 millóns e euros).
Os datos para determinar esta categoría de empresa, calculados segundo o artigo 2 do anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, son os seguintes:
PERÍODO DE
REFERENCIA

EFECTIVOS (UTA)

HOMES

MULLERES

VOLUME DE
NEGOCIOS

BALANCE XERAL

Último exercicio1
Exercicio anterior2
1. Estos datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual. En empresas de nova creación
que non pechasen aínda as súas contas utilizaranse datos baseados en estimacións fiables realizadas durante o exercicio financeiro.
2. Datos do exercicio contable inmediatamente anterior ao último pechado.
OUTROS DATOS
ANO DE CONSTITUCIÓN

DATA DE INICIO
ACTIVIDADE

SITUACIÓN DA EMPRESA
SEGUNDO VINCULACIÓN

GRUPO EMPRESARIAL (se é o caso)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega de Innovación

de

de

