ANEXO II A
DECLARACIÓN DA CONDICIÓN DE PEME E DE NON SER UNHA EMPRESA EN CRISE
(Para cubrir por calquera tipo de solicitante)
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
1) NO CASO DE TRATARSE DUNHA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA DISTINTA DUNHA SOCIEDADE DE CAPITAL:
Data de inicio de actividade:
2) NO CASO DE TRATARSE DUNHA SOCIEDADE DE CAPITAL:
Data de constitución:

Rexistro Mercantil en que se realizou a inscrición:

Data de inscrición no Rexistro:

FOLIO Nº

SECCIÓN

LIBRO

DATOS PARA DETERMINAR A CATEGORÍA DA EMPRESA:
A. PARA CALQUERA DOS ANTERIORES CASOS:
Número de persoas ocupadas no último exercicio (incluíndo, se é o caso, o propietario, administrador ou familiares que traballen na empresa e
legalmente incluídos no réxime de autónomos).
Volume de negocios (impostos incluídos)
No suposto de sociedades de capital:
· Se a empresa non participa nin está participada en máis dun 25 % por outras empresas, os datos serán os da propia empresa.
· Se a empresa participa e/ou está participada en máis dun 25 % por outras empresas, os datos serán os das contas consolidadas do grupo
empresarial, ás cales se sumarán, se é o caso:
· Os datos das empresas en que participa e/ou está participada en máis dun 50 % e non incluídas nas contas consolidadas.
· A parte proporcional (a participación) dos datos das empresas en que participa e/ou están participadas nun 25-50 % e non incluídas nas
contas consolidadas.
· Se a empresa é de nova constitución, os datos que se van considerar serán os provisionais.
En todo caso, se a empresa participa e/ou está participada en máis dun 25 % por outras empresas, debe indicarse expresamente as empresas en
que participa e/ou está participada, así como as porcentaxes de participación e os datos de facturación, balance e número de empregados
desas empresas. Deberá xuntarse, ademais, a fotocopia das contas desas empresas presentadas no Rexistro Mercantil correspondentes ao último
ano, salvo no caso de que o solicitante se declare non peme.
B. NO CASO DE TRATARSE DUNHA SOCIEDADE DE CAPITAL:
1. Que o órgano de administración da sociedade de capital está composto polas persoas e co cargo que se relacionan a seguir:
NIF

NOME

CARGO OU REPRESENTACIÓN

2. Que o detalle de sociedades partícipes na empresa nunha porcentaxe igual o superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto (*) é o que
se relaciona a seguir:
(*) As sociedades relacionadas deberán emitir, pola súa vez, un certificado axustado a este modelo II A

NIF

NOME

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

ANEXO II A
(continuación)

3. Que o detalle de persoas partícipes na empresa nunha porcentaxe igual ou superior ao 50 % do seu capital ou dereitos de voto (**) é o que se
relaciona a seguir:
(**) As persoas partícipes na empresa (se existen), relacionadas nesta táboa, deberán emitir certificado axustado ao modelo do anexo II B.

NIF

NOME

CARGO OU REPRESENTACIÓN

4. Que, alternativamente, no caso de que non existan accionistas con participación superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto, que non
existen sociedades con participación en contía igual ou superior ao 25 % nin persoas físicas con participación en contía igual ou superior ao
50% do seu capital ou dereitos de voto.
5. Que o detalle de participación da empresa noutras sociedades en contía igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto é o que
se relaciona a seguir:
NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

% DE PARTICIPACIÓN

6. Que a sociedade non mantén participación en contía igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto noutras empresas.
ASÍ MESMO, DECLARA:
Non ser unha empresa en crise segundo a definición e condicións establecidas nas directrices comunitarias de salvamento e reestruturación de
empresas en crise (2014/C249/01).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Actuación cofinanciada nun 85 % polo FEMP
Grupo de Acción Local do sector pesqueiro de

https://sede.xunta.gal

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

