ANEXO VI.1

DECLARACIÓN RELATIVA Á CONDICIÓN DE PEME

(Só cando o solicitante é unha persoa física, unha pluralidade de persoas físicas, unha comunidade de bens ou unha agrupación ou entidade sen
personalidade xurídica)

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, que todos os datos contidos nesta declaración son certos

DATOS PARA DETERMINAR O TAMAÑO DA EMPRESA (calcularanse segundo o indicado na Recomendación 2003/361/CE, da Comisión, do 6 de maio,
de 2003, sobre a definición de microempresas, pequenas e medianas empresas).

EXERCICIO

Período de referencia (todos os datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual)
Número de traballadores (incluído, se é o caso, o propietario,
administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente
(1)
incluídos no réxime de autónomos).

(1)

Volume de negocios (€)

Balance xeral, activo total (€)

(Impostos excluídos)

Os efectivos corresponden ao número de unidades de traballo anual (UTA), é dicir, ao número de persoas que traballan na empresa en cuestión ou por conta da devandita empresa a tempo
completo durante todo o ano de que se trate. O traballo das persoas que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración do seu traballo, ou o
traballo estacional, cóntanse como fraccións de UTA.

1.- Participa noutras empresas en contía igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de
voto

NON
SI (neste caso, cubrir datos das empresas en que
participa e presentar o anexo VI.2 cos datos de
cada unha das empresas relacionadas)

NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL DA EMPRESA

2.- No último exercicio económico pechado hai un cambio de datos con respecto ao exercicio
contable anterior que podería carrexar que a empresa solicitante cambiase de categoría
(de peme a non peme ou viceversa)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería do Mar de

de

de

% DE PARTICIPACIÓN

NON
SI (neste caso, deberá achegar o anexo VI.1 cos
datos do exercicio anterior)

