ANNEX III- DECLARACIÓ RESPONSABLE DE TIPUS I AUTONOMIA DE L’ENTITAT
(PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA)
NOTA: En el cas d’Associacions i clúster ha de presentar-se un Annex III per a cada empresa associada
que és PIME, fins arribar al 25% del total de les empreses associades).
1. TIPUS I AUTONOMIA DE L’ENTITAT
Nom:
DNI:
En nom i representació de l’entitat:
NIF:
Càrrec del representant:
DECLARA:
Que l’empresa que represent es una PIME d’acord amb la definició establerta en l’annex 1 del Reglament
(UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual s’estableixen determinades categories
d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament
de la Unió Europea (http://www.boe.es/doue/2014/187/L00001-00078.pdf.
Tipus d’empresa d’acord a la definició establerta en l’article 3 del Annex I de la Recomanació 2003/361/CE
de la Comissió:
( ) L’empresa és totalment independent, no té participació en altres empreses ni cap altra empresa té
participació en l’entitat.
( ) L’empresa no està associada ni vinculada a una altre empresa, es a dir, té una participació inferior al
25% del capital o dels drets de vot (dels dos el major), en una o més empreses, i no hi ha tercers que tinguin
interessos del 25% o més del capital o els drets de vot (dels dos el major) en l’entitat.
( ) L’empresa està vinculada i/o associada a una altre empresa, es a dir, té una participació superior al 25%
del capital o els dret de vot (dels dos el major) en una o més empreses i/o hi ha tercers que tinguin interessos
del 25% o més del capital o dels drets de vot (dels dos el major) en l’entitat. Encare així, el conjunt de la/les
empreses associades o vinculades compleixen les condicions per considerar-se PIME.
Que l’empresa és, o el conjunt d’empreses associades/vinculades:
( ) Mitjana empresa (menys de 250 empleats i un volum de negoci anual menor a 50 milions d’euros).
( ) Petita empresa (menys de 50 empleats i un volum de negoci anual menor a 10 milions d’euros).
( ) Micro empresa (menys de 10 empleats i un volum de negoci anual menor a 2 milions d’euros).

____________, a ____de_____de_____

(És obligatòria la firma electrònica).

