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RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2016 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección 
que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2016-2017, 
cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa 
xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (DOG 165, 1 de 
setembro de 2016) 

FOEXGA 2016-2017. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NA ACCIÓN 
 

Axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2016-2017, cofinanciado 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 NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 
  
CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO PÁXINA WEB 

    

ACTIVIDADE 

Epígrafe núm.: 
 
□ Fabricante/Transformador 
□ Comercializador 
□ Servizos 
□ Outros 
 
Detalle todo o posible a actividade: 
 
 
 
 

 
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito) 

NOME E APELIDOS NIF 

  

 
ENDEREZO DO CENTRO DE TRABALLO EN GALICIA (cubrir no caso de ter o domicilio social fóra de Galicia)  
TIPO DE 
VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA 

      

PARROQUIA LUGAR 
  
CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

    

 
 

 

DATOS BANCARIOS 

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos, consignados, relativos á conta bancaria indicada. 
TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS) 

 IBAN       
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Solicitude de alta en programas avanzados de Igape de apoio á internacionalización 

Nº expediente IG192  
 
 

DATOS ESPECÍFICOS DA ACCIÓN NA QUE SOLICITA PARTICIPAR: 

NOME DA ACCIÓN DATA 

  

PERSOA QUE PARTICIPARÁ NA ACCIÓN CARGO NA EMPRESA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

    

TIPO DE PEME (segundo o anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión):  
□ Microempresa  
□ Pequena empresa 
□ Mediana empresa 
 
 
 
PAÍSES AOS QUE EXPORTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PREVIA EN INTERNACIONALIZACIÓN: 

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 

Facturación (€)      

Exportación (€)      

% de exportación sobre facturación      

Nº de empregados      

 
MARCA/S COMERCIAIS: 
 
 
 
 
 
 
¿DESEXAN QUE LLE ORGANICEMOS A AXENDA DE TRABALLO? 
 
□ Si  □ Non  
 

PRODUTOS QUE SE VA PROMOCIONAR PARTIDA ARANCELARIA 
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TIPOS DE CONTACTOS QUE DESEXA ESTABLECER: 
□ Importadores 
□ Distribuidores 
□ Axentes ou representantes 
□ Minoristas 
□ Outros (Especificar): 
 
EXPERIENCIA CON EMPRESAS DO PAÍS (Indicar en folla aparte, no caso de que se coñezan, os nomes de empresas que consideren do seu 
interese. Sinalar aqueles outros aspectos que desexa sexan tidos en conta): 
 
 
 
 

¿REALIZOU A SÚA EMPRESA ALGÚN ESTUDO PREVIO DE MERCADO OU TEN EXPERIENCIA PREVIA NO PAÍS?  
□ Si  □ Non 

¿DISPÓN A SÚA EMPRESA DE PÁXINA WEB NOUTROS IDIOMAS? 
□ Si  Indicar cales: 
□ Non 

¿PARTICIPOU A SÚA EMPRESA NOUTRAS ACCIÓNS DO PLAN FOEXGA EN ANOS ANTERIORES? 

□ Si  □ Non 
En caso de resposta positiva, indicar país e cifra de negocios en € acadada grazas (en parte) á participación nesta acción: 

País Cifra de negocios 

  
  
  
¿DENDE QUÉ ORGANISMO RECIBIU A CONVOCATORIA DESTA ACCIÓN? 
□ Cámara de Comercio de …… 
□ Outro (sinale): 
NO CASO DE NON SOLICITAR QUE A CÁMARA REALICE A AXENDA DE REUNIÓNS, INDICAR OBXECTIVOS DA ACCIÓN E DO SEU PROGRAMA DE 
TRABALLO E TIPO DE REUNIÓNS QUE SE VAN MANTER: 
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A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA: 
 

1. Que coñece o contido das bases reguladoras das axudas do Igape para o desenvolvemento do Plan Foexga 2016-2017, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 
 
2. 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. 
 
3. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas: 

□ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda en réxime de minimis durante os dous exercicios fiscais anteriores e durante o 
exercicio fiscal en curso. 
□ Si se solicitou e/ou concedeu 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 

     

     

     

     

 
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións 
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
 

4. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas: 
□ Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda doutras administracións públicas ou doutros entes público ou privados, nacionais ou 
internacionais para os mesmos conceptos de gasto obxecto destas bases reguladoras. 
□ Si se solicitou e/ou concedeu doutras administracións públicas ou doutros entes público ou privados, nacionais ou internacionais para os 
mesmos conceptos de gasto obxecto destas bases reguladoras as axudas que se mencionan a continuación: 
Organismo Data de solicitude Data de aprobación Importe (euros) Disposición reguladora 

     

     

     

     

 
Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña para as actuacións obxecto destas bases 
reguladoras doutras administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 

5. Que ten algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia. 
6. Que está dada de alta no censo do IAE, sección 1: actividades empresariais, industriais, comerciais e de servizos. 
7. Non foi condenado por sentenza firme á pena de perda de posibilidade de obter subvencións ou axudas públicas. 
8. 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. 
9. Non deu lugar, por causa de que o declarasen culpable, á resolución firme de calquera contrato celebrado coa Administración. 
10. A persoa representante non está incursa en ningunha das causas de incompatibilidade establecidas na normativa vixente. 
11. 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 establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007 de Subvencións de Galicia e do seu Regulamento para ser 
beneficiario da axuda. 
12. Non ten residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal. 
13. Está ao día no pagamento das obrigas por reintegro de subvención. 
14. 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. 
15. 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, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles 
co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado da UE. 
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). 
16. Que está ao día de pagamentos adebedados ás Cámaras. 
17. Que esta empresa ten a capacidade administrativa, financeira e operativa suficiente para cumprir as condicións da axuda. 
18. Que se compromete a manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable axeitado en relación con todas as transaccións 
relacionadas cos gastos subvencionados, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría sobre os 
gastos financiados con fondos Feder. 
19. Que mediante a presentación desta solicitude de participación na acción,  acepta a tramitación da axuda a través da entidade colaboradora. 
20. Que os datos indicados nesta solicitude relativos á conta bancaria son certos. A falsidade do declarado determinará a imposibilidade de 
percibir, de ser o caso, os dereitos recoñecidos no procedemento administrativo desde o momento en que se teña constancia da falsidade, sen 
prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan. 
21. Que os datos indicados nesta solicitude son certos. 
22. Autorizo á Cámara de Comercio para que os datos necesarios para tramitar a subvención sexan comunicados ao Igape. 
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O cumprimentar e enviar este formulario, está vostede aceitando que os seus datos se inclúan nun ficheiro automatizado do que e titular esta 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía  e sexan utilizados no marco das nosas 
actividades. Estes datos poderían ser cedidos a outras empresas ou organismos e  publicados co fin de realizar accións de promoción do comercio 
exterior no marco da  lexislación vixente. En cumprimento do artigo 5 de la Lei 15/1999 pola que se regula o dereito de información na recollida de 
datos, se comunica que os datos obtidos a través deste formulario de resposta están declarados no  Rexistro Xeral de Protección de Datos. Para 
exercer os seus dereitos de información, oposición, acceso, rectificación e cancelación dos datos, envíe un correo electrónico a dirección: 
camarapvv@camarapvv.es  

 

De conformidade a mesma  Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na 
tramitación destas bases reguladoras, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, 
serán incluídos nun ficheiro denominado “Beneficiarios - Terceiros”, cuxo obxecto, entre outras finalidades, é xestionar estas bases reguladoras, así 
como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é o Igape, quen no ámbito das 
súas respectivas competencias cederá os datos á Consellería de Economía, Emprego e Industria para a resolución do expediente administrativo, 
así como aos outros órganos especificados nestas mesmas bases reguladoras para a súa tramitación. O solicitante faise responsable da 
veracidade de todos eles e declara ter o consentimento das terceiras persoas cuxos datos poida ser necesarios achegar. Os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante o Igape mediante unha comunicación ao seguinte enderezo: Complexo 
Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a lopd@igape.es .  
Así mesmo, serán incluídos no ficheiro denominado «Xestión, seguimento e control de proxectos e fondos europeos», cuxo obxecto, entre outras 
finalidades, é a xestión, seguimento, control, coordinación e estudo da execución e avaliación dos programas operativos dos fondos procedentes 
da Unión Europa. O órgano responsable deste ficheiro é a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos. Os dereitos de acceso, rectificación, 
cancelación e oposición poderanse exercer ante a Dirección Xeral de Proxectos e Fondos Europeos mediante unha comunicación ao seguinte 
enderezo: Complexo Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a 
dxfondos@conselleriadefacenda.es .. 
 
 

LEXISLACIÓN APLICABLE 
Resolución do 5 de agosto de 2016 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das 
axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede 
á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva 

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE 
 
 
 

Lugar e data 

 ,  de  de   

 

   
 
 
 
 
   

Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)  
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