
ANEXO VI.1

DECLARACIÓN DA EMPRESA SOLICITANTE E EMPRESAS ASOCIADAS E VINCULADAS Á SOLICITANTE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARO BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que todos os datos achegados coa solicitude son certos. 

2. Que se compromete a aceptar as condicións que se requiran. 

3. Que a sociedade que representa foi constituída con data do   ____________, e inscrita no Rexistro Mercantil de 

___________________________ ____________________  folla ______ , folio   _____  , sección   _____   , libro  ______ . 

4. Que na data de peche do último exercicio:   (indíquese o exercicio) 

- Ocupou   ______  persoas (incluído, se é o caso, o propietario, administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmente 

incluídos no réxime de autónomos). 

- O seu volume de negocios foi de ____________________ € (impostos excluídos). 

- O importe do balance xeral anual, activo total, foi de_________________        €. 

5. Que o órgano de administración da sociedade está composto polas persoas e cos cargos que se relacionan a seguir:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF CARGO OU REPRESENTACIÓN

6. a) Que o detalle de sociedades partícipes na empresa nunha porcentaxe igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto é o 
que se relaciona a seguir. No caso de marcar a alínea a) ou b), non se deberá marcar o cadro c) e viceversa.

NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF % DE PARTICIPACIÓN

b) 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:

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF % DE PARTICIPACIÓN

c) 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.

ou, alternativamente, no caso de que non existan accionistas con participación superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto.

7. a) 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. No caso de marcar o cadro a), non se deberá cubrir o cadro b) e viceversa.

NOME OU RAZÓN SOCIAL NIF % DE PARTICIPACIÓN

ou, alternativamente, no caso de que a empresa non teña participacións iguais ou superiores ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto 
noutras empresas:

b) Que a sociedade non mantén participación en contía igual ou superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto noutras empresas.
8. As sociedades relacionadas nos puntos 6 a) e 7 a) (se existen) deberán emitir certificado axustado a este modelo. 
    - As persoas físicas relacionadas no punto 6 b) deberán emitir certificado axustado ao modelo do anexo VI.2.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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ANEXO VI.1
DECLARACIÓN DA EMPRESA SOLICITANTE E EMPRESAS ASOCIADAS E VINCULADAS Á SOLICITANTE
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DECLARO BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE
1. Que todos os datos achegados coa solicitude son certos.
2. Que se compromete a aceptar as condicións que se requiran.
3. Que a sociedade que representa foi constituída con data do   ____________, e inscrita no Rexistro Mercantil de___________________________ ____________________  folla ______ , folio   _____  , sección   _____   , libro  ______ .
4. Que na data de peche do último exercicio:                   (indíquese o exercicio)
- Ocupou   ______  persoas (incluído, se é o caso, o propietario, administrador ou familiares que traballen na empresa e legalmenteincluídos no réxime de autónomos).
- O seu volume de negocios foi de ____________________ € (impostos excluídos).
- O importe do balance xeral anual, activo total, foi de_________________        €.
5. Que o órgano de administración da sociedade está composto polas persoas e cos cargos que se relacionan a seguir:
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
CARGO OU REPRESENTACIÓN
6.
NOME OU RAZÓN SOCIAL
NIF
% DE PARTICIPACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
% DE PARTICIPACIÓN
ou, alternativamente, no caso de que non existan accionistas con participación superior ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto.
7.
NOME OU RAZÓN SOCIAL
NIF
% DE PARTICIPACIÓN
ou, alternativamente, no caso de que a empresa non teña participacións iguais ou superiores ao 25 % do seu capital ou dereitos de voto noutras empresas:
8. As sociedades relacionadas nos puntos 6 a) e 7 a) (se existen) deberán emitir certificado axustado a este modelo.
    - As persoas físicas relacionadas no punto 6 b) deberán emitir certificado axustado ao modelo do anexo VI.2.
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