ANEXO IV

MEMORIA DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

1. DESCRICIÓN DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR (artigo 3):
TIPO

DESCRICIÓN
(marca, modelo, potencia, capacidade produtiva, m2,
características específicas)

LOCALIZACIÓN
CONCELLO

PARROQUIA

IMPORTE

De acordo co indicado no artigo 4.1.c), os investimentos da táboa anterior que van substituír outras propiedades da empresa son as seguintes:
EQUIPAMENTO SOLICITADO

MARCA E MODELO

IMPORTE

Facer unha descrición o máis detallada posible do investimento que se vai realizar, xustificando a súa necesidade na empresa. No caso de
substitucións de investimentos subvencionados, faranse constar claramente as diferenzas entre o equipamento anteriormente subvencionado e
o novo, indicando os motivos que levan á devandita substitución, así coma unha valoración económica do equipamento que vai ser substituído.
No caso de investimentos en obra civil ou instalacións fixas en empresas de primeira transformación de madeira ou outros produtos forestais,
deberá presentar un plano en planta da empresa onde se reflictan claramente todas as instalacións actuais e para as cales se pide subvención.
Deberase incluír, ben neste plano ben noutro, un esbozo detallado dos equipamentos e maquinaria que conforman o proceso produtivo actual e
o previsto despois de realizar o investimento obxecto da solicitude.

2. XUSTIFICACIÓN DO ORZAMENTO: Achegarase contrato, orzamento ou factura pro forma de 3 provedores distintos para cada
investimento. No caso de non optar pola alternativa máis económica, achegarase memoria xustificativa.

3. ARGUMENTOS XUSTIFICATIVOS DA CONVENIENCIA DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR. Para cada un dos
investimentos previstos, explicar obxectivos e incidencia esperada dos investimentos sobre algún dos seguintes aspectos:
a- Custos de produción,
b- Calidade do produto,
c- Capacidade de produción,
d- Seguridade laboral,
e- Mellora do servizo,
f- Impacto ambiental,
g- Fidelización do mercado, h- Xestión empresarial,
i- Melloras na toma de decisións.
4. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE DA EMPRESA
Presentar unha memoria descritiva e detallada que inclúa os seguintes datos:
- As actividades da empresa
- Área habitual de traballo e forma de abastecemento
- Forma de venda e canles de comercialización
- Tipo de produtos comercializados.
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(continuación)
5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PAGAMENTOS
Indicar os seguintes datos de referencia para a distribución das anualidades da axuda:
DESCRICIÓN DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS

IMPORTE INVESTIMENTO

PAGAMENTOS PREVISTOS
2019

2020

TOTAL

6. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA VALORABLES PARA O BAREMO
a) Por características da empresa (artigo 6.b)
Por número de empregados por conta allea e tempo indefinido en relación co total de empregados da empresa.
Porcentaxe superior ao 75%.
Porcentaxe superior ao 65%.
Cursos de formación específicos da actividade forestal cunha duración mínima de 20 horas, realizado por traballadores da empresa desde o
1.1.2017.
Empresas establecidas nas parroquias comprendidas na zona demarcada pola Resolución do 17 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de
Produción Agropecuaria, pola que se declara no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza do organismo de corentena
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo do piñeiro).
Empresas con cadea de custodia certificada na data da publicación da convocatoria.
Empresas con muller xerente na data de publicación da convocatoria.
Empresas con xerente de idade inferior a 55 anos ou descendentes en activo na empresa na data de publicación da convocatoria.
Investimentos en proxectos innovadores, entendendo como tales os que dan lugar a novos produtos inexistentes no mercado na data de
publicación da convocatoria.
Pertenza a unha asociación profesional do sector na data de publicación da convocatoria.
b) Por compromisos de creación de emprego (artigo 6.c)
Nº de postos totais
Empregos por conta allea e por tempo indefinido creados desde a data de presentación da
solicitude ata o fin de período de xustificación (máx. 2 postos)
Posto 1

Adicionalmente:

Posto 2

A persoa contratada dispón da titulación oficial ou formación relacionada co curso.
Empregos por conta allea e por tempo indefinido de mulleres.
Empregos por conta allea e por tempo indefinido de persoas con discapacidade ou outros
colectivos en risco de pobreza ou exclusión social.

7. SUBVENCIÓNS RECIBIDAS ANTERIORMENTE
Indicar os expedientes de axuda e investimentos subvencionados para a actividade forestal que estean aínda en período de compromiso de
mantemento do investimento durante 5 anos.
NÚMERO
EXPEDIENTE

DESCRICIÓN OBXECTO SUBVENCIÓN

IMPORTE
INVESTIMENTO

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Declaro coñecer a obriga de manter os investimentos subvencionados un mínimo de 5 anos e a imposibilidade de financiar con fondos públicos a
súa substitución.
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8. XUSTIFICACIÓN DA VIABILIDADE DA EMPRESA E DO INVESTIMENTO
A viabilidade da empresa e do investimento é unha condición necesaria para a consideración como subvencionable. Considerarase xustificada co
cumprimento dun dos seguintes indicadores, como mínimo.
Para a xustificación da viabilidade achegarase copia dos documentos que demostren o cumprimento do indicador.
INDICADOR

VALOR

OBS

Crédito bancario

1

Dispoñibilidade de liquidez.

2

Volume de vendas

3

Estudo viabilidade

4

1. Dispoñibilidade de crédito bancario para o investimento, dun mínimo do 70 % do seu importe ou comunicación bancaria de estar en disposición
de conceder o financiamento.
2. Certificación bancaria de dispoñibilidade líquida en conta por importe do investimento.
3. Volume de vendas (V) por importe superior ao triplo do investimento (I): (V>3I).
4. Estudo de viabilidade asinado por profesional cualificado.

DECLARO que todos os datos que figuran nesta memoria son certos e comprométome a achegar a documentación que sexa necesaria para a
súa comprobación.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de
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