DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA CONDICIÓ DE PIME
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Identificació de l’empresa
Nom o raó social:
Domicili social:
Nº de registre o del IVA:
Representant legal:
Tipus d’empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Dades per determinar el tipus d’empresa
Període de referència ¹:
Efectius
(UTA)

Volum de
negoci

Balanç general

Dades de l’empresa sol·licitant
Dades agregades proporcionalment de
totes les empreses associades
(Annex A)
Dades agregades de totes les
empreses vinculades
(Annex B)
Total
I per que així consti, signo aquesta declaració responsablement.
A ________________________________, _____ deG ___________ de 20
6ignat,



¹ Totes les dades correspondran al darrer exercici comptable tancat i es calcularan amb
caràcter anual. En empreses de nova creació que no han tancat encara els seus comptes,
s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer.
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ANNEX A. EMPRESES ASSOCIADES
Per cada empresa associada a l’empresa sol·licitant cal complimentar una “Fitxa d’empresa
associada”. En aquestes fitxes es calcula la participació proporcional de cadascuna
d’aquestes empreses associades en l’empresa sol·licitant de l’ajut Leader.
Les dades de cadascuna d’aquestes empreses caldrà agregar-les en aquest quadre, i el
resultat final al quadre del document de “Declaració Responsable Relativa a la Condició de
PIME”.

Empresa associada

Efectius (UTA)

Volum de negoci

Balanç general

1.
2.
3.
...
Total
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Fitxa d’empresa associada
Identificació de l’empresa
Nom o raó social:
Domicili social:
Nº de registre o del IVA:
Representant legal:
Dades en brut de l’empresa
Període de referència ¹:
Efectius (UTA)

Volum de negocis²

Balanç general²

Dades en brut *
*Les dades en brut són el resultat dels comptes i d’altres dades de l’empresa associada, en
el seu cas consolidació, al que caldria afegir el 100% de les empreses vinculades a la
mateixa (excepte si les dades d’aquestes empreses ja estan incloses per consolidació en la
comptabilitat de l’empresa associada.
Càlcul proporcional
a) - Percentatge de participació que té l’empresa sol·licitant de l’ajut en l’empresa
associada (objecte d’aquesta fitxa):
- Percentatge de participació que té l’empresa associada (objecte d’aquesta fitxa) en
l’empresa sol·licitant de l’ajut:
b) Triar el major percentatge dels dos anteriors, i aplicar-lo a les dades en brut indicades
en el quadre anterior. D’aquesta manera tindrem les dades que afecten a l’empresa
sol·licitant de manera proporcional.
Efectius (UTA)

Volum de negocis

Balanç general

Dades proporcionals
c) Aquestes dades proporcionals s’han de traslladar al quadre inicial de l’Annex A.
¹ Totes les dades correspondran al darrer exercici comptable tancat i es calcularan amb
caràcter anual. En empreses de nova creació que no han tancat encara els seus comptes,
s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer.
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ANNEX B. EMPRESES VINCULADES
A. Determinar el cas en el que es troba l’empresa sol·licitant:
Cas 1. L’empresa sol·licitant elabora comptes consolidats o està inclosa en els comptes
consolidats d’una altra empresa vinculada.
Cas 2. L’empresa sol·licitant o una o vàries empreses vinculades no elaboren comptes
consolidades o no s’hi inclouen per consolidació.
B. Mètode de càlcul per cada cas
En el cas 1. Els comptes consolidats serveixen de base de càlcul. Complimentar el següent
quadre:
Efectius (UTA)

Volum de negoci

Balanç general

Total
Les dades indicades en el “Total” d’aquest quadre, s’hauran de traslladar a la fila 1 del
quadre annex a la declaració.
En el cas 2. Cal complimentar la “Fitxa d’empresa vinculada” per cada empresa vinculada i
sumar les dades en el quadre següent:
Empresa vinculada

Efectius (UTA)

Volum de negoci

Balanç general

1.
2.
3.
...
Total
Les dades indicades en el “Total” d’aquest quadre, s’hauran de traslladar a la fila 3 del
quadre annex a la declaració.
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Fitxa d’empresa vinculada
(únicament per cada empresa vinculada no inclosa per consolidació)
Identificació de l’empresa
Nom o raó social:
Domicili social:
Nº de registre o del IVA:
Representant legal:
Dades relatives a aquesta empresa
Període de referència¹:
Efectius (UTA)

Volum de negoci

Balanç general

Total

Aquestes dades s’han de traslladar al quadre del cas 2 de l’Annex B.
NOTA: Les dades de les empreses vinculades a l’empresa sol·licitant són el resultat dels
seus comptes i altres dades, en el seu cas consolidats. A aquestes dades s’hi agreguen
proporcionalment les dades de les possibles empreses associades a aquestes empreses
vinculades. Les empreses associades d’aquest tipus s’hauran de tractar com a sòcies
d’aquesta empresa sol·licitant. Per tant, a l’Annex A s’hi hauran d’afegir les seves dades i
una “Fitxa d’empresa associada”.

¹ Totes les dades correspondran al darrer exercici comptable tancat i es calcularan amb
caràcter anual. En empreses de nova creació que no han tancat encara els seus comptes,
s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer.
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