
DATOS DA PEME PARTICIPANTE 

Axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta 
Organismos Intermedios) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 

Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 
 

 

 

DATOS DA PEME PARTICIPANTE 

RAZÓN SOCIAL NIF 

  

TIPO DE 
VÍA 

NOME DA VÍA Nº BLOQUE ANDAR PORTA 

      

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO 

   

ACTIVIDADE 

 

 
 

 
 

TIPO DE 
VÍA 

NOME DA VÍA Nº BLOQUE ANDAR PORTA 

      

CÓDIGO 
POSTAL 

PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

 
 

   

 
 
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA: 

 
 Que coñece o contido das bases reguladoras das axudas do Igape para a execución de accións de 
promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 
(DOG núm. 247, do 29 de decembro de 2015). 
 
 Que a empresa á que represento cumpre cos criterios de definición de PEME, segundo a definición 
establecida pola Comisión Europea no Regulamento (UE) nº 651/2014 (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, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)  

NOME E APELIDOS NIF 

  

NO CASO DE DOMICILIO SOCIAL FÓRA DE GALICIA INDIQUE DIRECCIÓN DO CENTRO DE TRABALLO EN 
GALICIA BENEFICIARIO DESTAS ACTUACIÓNS  



 Que esta entidade:  
 Non solicitou (ou recibiu) axudas en réxime de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante 
o exercicio fiscal en curso. 
 Solicitou (e/ou recibiu) durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o exercicio fiscal en curso as 
axudas en réxime de minimis que se mencionan a continuación: 
  

Organismo  
Data de 

solicitude 
Data de 

aprobación 
Importe 
(euros) 

Disposición reguladora 

     

     

     

     

 
A empresa comprométese a comunicar inmediatamente ao Igape cantas axudas solicite ou obteña en réxime de 
minimis doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, a 
partir da data da presente declaración. 
 
 Que: 
 Non solicitou (ou recibiu) axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais para as actuacións obxecto deste convenio. 
 Solicitou (e/ou recibiu) doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais para as actuacións obxecto deste convenio as axudas que se mencionan a continuación: 
 

Organismo  
Data de 
solicitude 

Data de 
aprobación 

Importe 
(euros) 

Disposición reguladora 

     

     

     

     

 
A empresa comprométese a comunicar inmediatamente ao Igape cantas axudas solicite ou obteña para as 
actuacións obxecto deste convenio doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, 
nacionais ou internacionais, a partir da data da presente declaración. 
 
 Non foi condenado por sentenza firme á pena de perda de posibilidade de obter subvencións ou axudas 
públicas. 
  
 Non solicitou a declaración de concurso, non foi declarado insolvente ou en concurso nin está suxeito a 
intervención xudicial nin inhabilitado conforme á Lei concursal. 
  
 Non deu lugar, por causa de que o declarasen culpable, á resolución firme de calquera contrato celebrado 
coa Administración. 
 
 A persoa física, os administradores ou o representante legal, segundo o caso, do solicitante, non están 
incursos en ningunha das causas de incompatibilidade establecidas na normativa vixente. 
  
 Atópase ao día nas súas obrigas fiscais, no pagamento de cotas á Seguridade social e non ten contraída 
débeda ningunha coa Comunidade Autónoma galega e cumpre cos requisitos estabrecidos no artigo 10 da Lei 
9/2007 de Subvencións de Galicia e do seu Regulamento para ser beneficiario da axuda. 
  
 Non ten residencia fiscal nun pais ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal. 
  
 Está ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvención. 
  
 Non foi sancionado mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 
de subvencións de Galicia ou a Lei xeral tributaria. 
 
 



 Que a empresa á que represento non está en situación de crise. 
Para estes efectos de empresa en crise, convén ter en conta a definición de empresa en crise que para as 
pemes aparece no apartado 18 do artigo 2 do Regulamento nº 651/2014 da Comisión. 
É dicir, a empresa non está en ningunha das seguintes situacións: 
•  situación concursal (quebra ou insolvencia) conforme ao previsto na Lei 22/2003, do 9 de xullo. 
•  perda de máis da metade do seu capital ou fondos propios e que esta perda nos últimos 12 meses, fose polo 
menos do 25 % ( a non ser que a empresa teña menos de 3 anos de antigüidade). 
 
 Declara que acepta  a imputacion en minimis da subvencion que lle corresponda resultante da  súa 
participación nos proxectos definidos nesta solicitude. 
 

 
 
 AUTORIZA ao Igape: 
 
 Para que solicite da Axencia Estatal da Administración Tributaria, da Consellería de Facenda, e da 
Seguridade Social, a información á que se refire o artigo 20.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, en relación co cumprimento das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas, as obrigas coa 
Seguridade Social e de ausencia doutras débedas coa Comunidade Autónoma. 
 Para consultar o NIF da empresa participante que obra en poder da Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns 
aos servizos públicos. 
 Para consultar o IAE da empresa participante que obra en poder da Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns 
aos servizos públicos. 
 Para consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de Verificación de datos de 
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de 
xullo de 2009. 

 
 
 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE 

 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 

 

Esta ficha deberá presentarse debidamente cumprimentada e asinada por todas e cada una das pemes 
directamente participantes nas accións para as que se solicita axuda. 
 
 
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, infórmaselle que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun 
ficheiro titularidade do Igape, cuxa finalidade é a xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada 
poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o Igape, como responsable do 
ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a lopd@igape.es 


