MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

NIF

CÀRREC

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS

NOM

Principals directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent.
TIPUS D'EMPRESA

Empresa autònoma (en este cas, les dades indicades a continuació procedixen únicament dels comptes de l'empresa sol·licitant. Cal omplir
únicament la declaració, sense annex).
Empresa associada (cal omplir i afegir l'annex i, si és el cas, fitxes suplementàries; a continuació complete's la declaració traslladant el
resultat del càlcul al quadre de baix).
Empresa vinculada (cal omplir i afegir l'annex i, si és el cas, fitxes suplementàries; a continuació complete's la declaració traslladant el resultat
del càlcul al quadre de baix).

B

DADES PER A DETERMINAR LA CATEGORIA D'EMPRESA

Es calcularan segons l'article 6 de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de xicotetes i mitjanes empreses.
PERÍODE DE REFERÈNCIA (*)

EFECTIUS (UTA)

VOLUM DE NEGOCIS (**)

BALANÇ GENERAL (**)

(*) Totes les dades hauran de correspondre a l'últim 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.
(**) En milers d'euros.

Important: Hi ha un canvi de dades respecte a l'exercici comptable anterior que podria ocasionar el canvi de categoria de l'empresa sol·licitant
(microempresa, xicoteta, mitjana o gran empresa):
No

Sí (en este cas, cal omplir i afegir una declaració relativa a l'exercici anterior) (2).

(2) Apartat 2 de l'article 4 de la definició en l'annex a la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

DECLARACIÓ
CHAP - IAC

C

Declara que les dades que consten en el present formulari i els seus possibles annexos són exactes.

DIN - A4

de

Firma:
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

,
d
La persona representant

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

29/04/20

El text d'este imprés també està disponible en castellá.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

NIF

CÀRREC

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS

NOM

Principals directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent.
TIPUS D'EMPRESA

Empresa autònoma (en este cas, les dades indicades a continuació procedixen únicament dels comptes de l'empresa sol·licitant. Cal omplir
únicament la declaració, sense annex).
Empresa associada (cal omplir i afegir l'annex i, si és el cas, fitxes suplementàries; a continuació complete's la declaració traslladant el
resultat del càlcul al quadre de baix).
Empresa vinculada (cal omplir i afegir l'annex i, si és el cas, fitxes suplementàries; a continuació complete's la declaració traslladant el resultat
del càlcul al quadre de baix).

B

DADES PER A DETERMINAR LA CATEGORIA D'EMPRESA

Es calcularan segons l'article 6 de l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de xicotetes i mitjanes empreses.
PERÍODE DE REFERÈNCIA (*)

EFECTIUS (UTA)

VOLUM DE NEGOCIS (**)

BALANÇ GENERAL (**)

(*) Totes les dades hauran de correspondre a l'últim 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.
(**) En milers d'euros.

Important: Hi ha un canvi de dades respecte a l'exercici comptable anterior que podria ocasionar el canvi de categoria de l'empresa sol·licitant
(microempresa, xicoteta, mitjana o gran empresa):
No

Sí (en este cas, cal omplir i afegir una declaració relativa a l'exercici anterior) (2).

(2) Apartat 2 de l'article 4 de la definició en l'annex a la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

DECLARACIÓ
CHAP - IAC

C

de

DIN - A4

,
d
La persona representant

Firma:

IA - 26361_P - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

Declara que les dades que consten en el present formulari i els seus possibles annexos són exactes.
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El text d'este imprés també està disponible en castellá.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

NOTA EXPLICATIVA

A

RELATIVA ALS TIPUS D'EMPRESES CONSIDERADES PER A CALCULAR ELS EFECTIUS I ELS
IMPORTS FINANCERS

I. TIPUS D'EMPRESES

La definició de PIME (1) distingix tres tipus d'empresa en funció del tipus de relació que manté amb altres empreses respecte a participació en el
capital, drets de vot o dret a exercir una influència dominant (2):
Tipus 1: empresa autònoma:
És amb diferència el cas més freqüent. Comprén totes les empreses que no pertanyen a cap dels altres dos tipus (associades o vinculades).
L'empresa sol·licitant es autònoma si:
- no posseïx una participació igual o superior al 25% (3) en una altra empresa.
- el 25% (3) o més d'ella no és propietat directa d'una altra empresa o organisme públic ni de diverses empreses vinculades entre si o
diversos organismes públics, excepte determinades excepcions (4).
- i no elabora comptes consolidats ni està inclosa en els comptes d'una empresa que els elabore, i per tant no és una empresa vinculada (5).
Tipus 2: empresa associada:
Este tipus està constituït per les empreses que mantenen llaços significatius d'associació financera amb altres empreses, sense que cap
exercisca, directament o indirectament, un control efectiu sobre l'altra. Són associades les empreses que ni són autònomes ni estan vinculades
L'empresa sol·licitant és associada d'una altra empresa si:
- posseïx una participació o drets de vot superiors o iguals al 25% d'esta, o si esta empresa posseïx una participació o drets de vot superiors
o iguals al 25% de l'empresa sol·licitant,
- i les empreses no són empreses vinculades en el sentit descrit a continuació, la qual cosa significa, entre altres coses, que els drets de vot
d'una d'elles en l'altra no supera el 50%,
- i l'empresa sol·licitant no elabora comptes consolidats que incloguen a esta empresa per consolidació, ni està inclosa per consolidació en
els comptes d'esta empresa ni en els de cap empresa vinculada a ella (5).
Tipus 3: empresa vinculada:
Este tipus correspon a la situació econòmica de les empreses que formen part d'un grup que controla, directament o indirectament, la majoria
de drets de vot (encara que siga a través d'acords o de persones físiques accionistes), o que pot exercir una influència dominant sobre l'empresa.
Són casos menys habituals que en general es diferencien clarament dels tipus anteriors.
Per a evitar dificultats d'interpretació a les empreses, la Comissió Europea ha definit este tipus d'empreses utilitzant, quan s'adapten a fi de la
definició, les condicions incloses en l'article 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consell, de 13 de juny de 1983, basada en la lletra g) de l'apartat 3
de l'article 54 del Tractat, relativa als comptes consolidats (6), que s'aplica des de fa anys.
Per tant, una empresa sap, generalment, de forma immediata si està vinculada, en tant que ja està subjecta a l'obligació d'elaborar comptes
consolidats en virtut d'esta Directiva o està inclosa per consolidació en els comptes d'una empresa obligada a elaborar comptes consolidats.
Els dos únics casos, encara que poc freqüents, en els quals una empresa pot considerar-se vinculada sense estar obligada a elaborar comptes
consolidats es descriuen en els dos primers guions de la nota núm. 5 al final de la present nota explicativa. En este cas, l'empresa ha de verificar
si complix alguna de les condicions especificades en l'apartat 3 de l'article 3 de la Definició.
II. ELS EFECTIUS I UNITATS DE TREBALL ANUAL (7)

Els efectius d'una empresa corresponen al nombre d'unitats de treball anual (UTA).
Qui s'inclouen en els efectius?
- els asalariats de l'empresa.
- les persones que treballen per a l'empresa que mantinguen una relació de subordinació amb ella i estiguen assimilades als assalariats d'acord
amb la legislació nacional.
- els propietaris que dirigixen la seua empresa.
- els socis que exercisquen una activitat regular en l'empresa i disfruten d'avantatges financers per part de l'empresa.
Els aprenentatges o alumnes de formació professional amb contracte d'aprenentatge o formació professional no es comptabilitzaran dins dels
efectius.
Manera de calcular els efectius

CHAP - IAC

Una UTA correspon a una persona que haja treballat en l'empresa o pel compte de la mateixa a jornada completa durant tot l'any de què es
tracte. Els efectius es comptabilitzen en UTA.
El treball de les persones que no hagen treballat tot l'any o ho hagen fet a temps parcial, independentment de la seua duració, així com el treball
estacional, es comptabilitza en fraccions d'UTA.
No es comptabilitza la duració dels permisos de maternitat o permisos parixentals.
(1) En el present text, el terme "definició" es referix a l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de xicotetes i mitjanes empreses.

(7) Article 5 de la definició.
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DIN - A4

(4) Una empresa pot continuar sent considerada autònoma encara que s'arribe o se supere este límit del 25 % quan corresponga a algun dels tipus d'inversors que
s'indiquen a continuació (sempre que els inversors no siguen empreses vinculades a l'empresa sol·licitant):
a) Societats públiques de participació, societats de capital risc, persones físiques o grups de persones físiques que realitzen una activitat regular d'inversió en
capital risc (inversors providencials o business angels) i invertisquen fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre que la inversió de dits business
angels en la mateixa empresa no supere 1 250 000 euros;
b) Universitats o centres d'investigació sense fins lucratius;
c) Inversors institucionals, inclosos els fons de desenvolupament regional.
(Segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 3 de la definició).
(5) - Si el domicili social de l'empresa està ubicat en un Estat membre que hi ha previst una excepció a l'obligació d'elaborar estos comptes d'acord amb
la Setena Directiva 83/349/CEE, l'empresa ha de verificar específicament que no complix cap de les condicions establides en l'apartat 3 del
Article 3 de la definició.
- En alguns casos poc freqüents, una empresa pot estar vinculada a una altra a través d'una persona o un grup de persones físiques que actuen de comú
acord (apartat 3 de l'article 3 de la definició).
- Al revés, pot donar-se el cas, molt poc habitual, que una empresa elabore voluntàriament comptes consolidats sense estar subjecta a això segons la
Setena Directiva. En este cas hipotètic, l'empresa no està necessàriament vinculada, i pot considerar-se només associada.
Per a determinar si una empresa està vinculada o no, ha de verificar-se, per a cada una de les tres situacions mencionades, si complix alguna de les condicions
establides en l'apartat 3 de l'article 3 de la definició, si és el cas a través d'una persona o grup de persones físiques que actuen de comú acord.
(6) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1, l'última modificació del qual la constituïx la Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell (DO L 283 de 27.10.2001, p.
28).
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

(2) Article 3 de la definició.

29/04/20

El text d'este imprés també està disponible en castellà.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

NOTA EXPLICATIVA

A

RELATIVA ALS TIPUS D'EMPRESES CONSIDERADES PER A CALCULAR ELS EFECTIUS I ELS
IMPORTS FINANCERS

I. TIPUS D'EMPRESES

La definició de PIME (1) distingix tres tipus d'empresa en funció del tipus de relació que manté amb altres empreses respecte a participació en el
capital, drets de vot o dret a exercir una influència dominant (2):
Tipus 1: empresa autònoma:
És amb diferència el cas més freqüent. Comprén totes les empreses que no pertanyen a cap dels altres dos tipus (associades o vinculades).
L'empresa sol·licitant es autònoma si:
- no posseïx una participació igual o superior al 25% (3) en una altra empresa.
- el 25% (3) o més d'ella no és propietat directa d'una altra empresa o organisme públic ni de diverses empreses vinculades entre si o
diversos organismes públics, excepte determinades excepcions (4).
- i no elabora comptes consolidats ni està inclosa en els comptes d'una empresa que els elabore, i per tant no és una empresa vinculada (5).
Tipus 2: empresa associada:
Este tipus està constituït per les empreses que mantenen llaços significatius d'associació financera amb altres empreses, sense que cap
exercisca, directament o indirectament, un control efectiu sobre l'altra. Són associades les empreses que ni són autònomes ni estan vinculades
L'empresa sol·licitant és associada d'una altra empresa si:
- posseïx una participació o drets de vot superiors o iguals al 25% d'esta, o si esta empresa posseïx una participació o drets de vot superiors
o iguals al 25% de l'empresa sol·licitant,
- i les empreses no són empreses vinculades en el sentit descrit a continuació, la qual cosa significa, entre altres coses, que els drets de vot
d'una d'elles en l'altra no supera el 50%,
- i l'empresa sol·licitant no elabora comptes consolidats que incloguen a esta empresa per consolidació, ni està inclosa per consolidació en
els comptes d'esta empresa ni en els de cap empresa vinculada a ella (5).
Tipus 3: empresa vinculada:
Este tipus correspon a la situació econòmica de les empreses que formen part d'un grup que controla, directament o indirectament, la majoria
de drets de vot (encara que siga a través d'acords o de persones físiques accionistes), o que pot exercir una influència dominant sobre l'empresa.
Són casos menys habituals que en general es diferencien clarament dels tipus anteriors.
Per a evitar dificultats d'interpretació a les empreses, la Comissió Europea ha definit este tipus d'empreses utilitzant, quan s'adapten a fi de la
definició, les condicions incloses en l'article 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consell, de 13 de juny de 1983, basada en la lletra g) de l'apartat 3
de l'article 54 del Tractat, relativa als comptes consolidats (6), que s'aplica des de fa anys.
Per tant, una empresa sap, generalment, de forma immediata si està vinculada, en tant que ja està subjecta a l'obligació d'elaborar comptes
consolidats en virtut d'esta Directiva o està inclosa per consolidació en els comptes d'una empresa obligada a elaborar comptes consolidats.
Els dos únics casos, encara que poc freqüents, en els quals una empresa pot considerar-se vinculada sense estar obligada a elaborar comptes
consolidats es descriuen en els dos primers guions de la nota núm. 5 al final de la present nota explicativa. En este cas, l'empresa ha de verificar
si complix alguna de les condicions especificades en l'apartat 3 de l'article 3 de la Definició.
II. ELS EFECTIUS I UNITATS DE TREBALL ANUAL (7)

Els efectius d'una empresa corresponen al nombre d'unitats de treball anual (UTA).
Qui s'inclouen en els efectius?
- els asalariats de l'empresa.
- les persones que treballen per a l'empresa que mantinguen una relació de subordinació amb ella i estiguen assimilades als assalariats d'acord
amb la legislació nacional.
- els propietaris que dirigixen la seua empresa.
- els socis que exercisquen una activitat regular en l'empresa i disfruten d'avantatges financers per part de l'empresa.
Els aprenentatges o alumnes de formació professional amb contracte d'aprenentatge o formació professional no es comptabilitzaran dins dels
efectius.

CHAP - IAC

Una UTA correspon a una persona que haja treballat en l'empresa o pel compte de la mateixa a jornada completa durant tot l'any de què es
tracte. Els efectius es comptabilitzen en UTA.
El treball de les persones que no hagen treballat tot l'any o ho hagen fet a temps parcial, independentment de la seua duració, així com el treball
estacional, es comptabilitza en fraccions d'UTA.
No es comptabilitza la duració dels permisos de maternitat o permisos parixentals.
(1) En el present text, el terme "definició" es referix a l'annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de xicotetes i mitjanes empreses.

(4) Una empresa pot continuar sent considerada autònoma encara que s'arribe o se supere este límit del 25 % quan corresponga a algun dels tipus d'inversors que
s'indiquen a continuació (sempre que els inversors no siguen empreses vinculades a l'empresa sol·licitant):
a) Societats públiques de participació, societats de capital risc, persones físiques o grups de persones físiques que realitzen una activitat regular d'inversió en
capital risc (inversors providencials o business angels) i invertisquen fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre que la inversió de dits business
angels en la mateixa empresa no supere 1 250 000 euros;
b) Universitats o centres d'investigació sense fins lucratius;
c) Inversors institucionals, inclosos els fons de desenvolupament regional.
(Segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 3 de la definició).
(5) - Si el domicili social de l'empresa està ubicat en un Estat membre que hi ha previst una excepció a l'obligació d'elaborar estos comptes d'acord amb
la Setena Directiva 83/349/CEE, l'empresa ha de verificar específicament que no complix cap de les condicions establides en l'apartat 3 del
Article 3 de la definició.
- En alguns casos poc freqüents, una empresa pot estar vinculada a una altra a través d'una persona o un grup de persones físiques que actuen de comú
acord (apartat 3 de l'article 3 de la definició).
- Al revés, pot donar-se el cas, molt poc habitual, que una empresa elabore voluntàriament comptes consolidats sense estar subjecta a això segons la
Setena Directiva. En este cas hipotètic, l'empresa no està necessàriament vinculada, i pot considerar-se només associada.
Per a determinar si una empresa està vinculada o no, ha de verificar-se, per a cada una de les tres situacions mencionades, si complix alguna de les condicions
establides en l'apartat 3 de l'article 3 de la definició, si és el cas a través d'una persona o grup de persones físiques que actuen de comú acord.
(6) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1, l'última modificació del qual la constituïx la Directiva 2001/65/CE del Parlament Europeu i del Consell (DO L 283 de 27.10.2001, p.
28).
(7) Article 5 de la definició.
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(2) Article 3 de la definició.
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

Manera de calcular els efectius

29/04/20

El text d'este imprés també està disponible en castellà.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX DE LA DECLARACIÓ

A

CÀLCUL EN CAS D'UNA EMPRESA ASSOCIADA O VINCULADA

Annexos que han d'adjuntar-se, segons siga procedent
- Annex A si l'empresa té una o diverses empreses associades (i, si és el cas, fitxes suplementàries).
- Annex B si l'empresa té una o diverses empreses vinculades (i, si és el cas, fitxes suplementàries).

Càlcul de les dades d'una empresa vinculada o associada (1) (veja nota explicativa)
Període de referència (2):
Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

1. Dades (2) de l'empresa sol·licitant o bé dels
comptes consolidats [dades del quadre B (1) de
l'annex B (3)]
2. Dades (2) agregats proporcionalment de totes
les (possibles) empreses associades (dades del
quadre A de l'annex A)
3. Suma de les dades (2) de totes les (possibles)
empreses vinculades no incloses per consolidació
en la línia 1 [dades del quadre B (2) de l'annex B]
Total
(*) En milers d'euros.
(1) Apartats 2 i 3 de l'article 6 de la definició.
(2) Totes les dades hauran de correspondre a l'últim 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 (article 4 de la definició).
(3) Les dades de l'empresa, inclosos els efectius, es determinen d'acord amb els comptes i la resta de dades de l'empresa o, si és el cas, dels comptes consolidats de
l'empresa o els comptes consolidats en les que esta està inclosa per consolidació.
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

CHAP - IAC

Els resultats de la línia "Total" han de traslladar-se al quadre destinat a les "dades per a determinar la categoria d'empresa" de la declaració.
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El texto de este impreso también está disponible en valenciano.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX DE LA DECLARACIÓ

A

CÀLCUL EN CAS D'UNA EMPRESA ASSOCIADA O VINCULADA

Annexos que han d'adjuntar-se, segons siga procedent
- Annex A si l'empresa té una o diverses empreses associades (i, si és el cas, fitxes suplementàries).
- Annex B si l'empresa té una o diverses empreses vinculades (i, si és el cas, fitxes suplementàries).

Càlcul de les dades d'una empresa vinculada o associada (1) (veja nota explicativa)
Període de referència (2):
Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

1. Dades (2) de l'empresa sol·licitant o bé dels
comptes consolidats [dades del quadre B (1) de
l'annex B (3)]
2. Dades (2) agregats proporcionalment de totes
les (possibles) empreses associades (dades del
quadre A de l'annex A)
3. Suma de les dades (2) de totes les (possibles)
empreses vinculades no incloses per consolidació
en la línia 1 [dades del quadre B (2) de l'annex B]
Total
(*) En milers d'euros.
(1) Apartats 2 i 3 de l'article 6 de la definició.
(2) Totes les dades hauran de correspondre a l'últim 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 (article 4 de la definició).
(3) Les dades de l'empresa, inclosos els efectius, es determinen d'acord amb els comptes i la resta de dades de l'empresa o, si és el cas, dels comptes consolidats de
l'empresa o els comptes consolidats en les que esta està inclosa per consolidació.
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CHAP - IAC

Els resultats de la línia "Total" han de traslladar-se al quadre destinat a les "dades per a determinar la categoria d'empresa" de la declaració.
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El texto de este impreso también está disponible en valenciano.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX A

A

EMPRESA DE TIPUS ASSOCIADA

Per a cada empresa per a la qual s'òmpliga una «fitxa d'associació» [una fitxa per a cada empresa associada a l'empresa sol·licitant i per a les
empreses associades a les possibles empreses vinculades les dades de les quals encara no s'hagen arreplegat en els comptes consolidats (1)],
les dades del "quadre d'associació" que es tracte es traslladaran al quadre recapitulatiu següent:
Quadre A
Empresa associada (cal completar-ho amb el nom i
la identificació)

Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CHAP - IAC

14.

15.

DIN - A4

17.

Total
(*) En milers d'euros
(en cas necessari, poden afegir-s'hi pàgines o ampliar el quadre).

Recorde: Estes dades són el resultat d'un càlcul proporcional efectuat en la «fitxa d'associació» omplida per a cada empresa associada directa o
indirecta.
Les dades indicades en la línia «Total» del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 2 (relativa a les empreses associades) del quadre de
l'annex de la declaració.
(1) Si les dades relatives a una empresa s'arrepleguen en els comptes consolidats en un percentatge inferior al determinat en l'apartat 2 de l'article 6, és convenient,
no obstant això, aplicar el percentatge que es determina en tal article (segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició).
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16.

29/04/20

El text d'este imprés també està disponible en castellà

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX A

A

EMPRESA DE TIPUS ASSOCIADA

Per a cada empresa per a la qual s'òmpliga una «fitxa d'associació» [una fitxa per a cada empresa associada a l'empresa sol·licitant i per a les
empreses associades a les possibles empreses vinculades les dades de les quals encara no s'hagen arreplegat en els comptes consolidats (1)],
les dades del "quadre d'associació" que es tracte es traslladaran al quadre recapitulatiu següent:
Quadre A
Empresa associada (cal completar-ho amb el nom i
la identificació)

Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

CHAP - IAC

15.

16.

DIN - A4

17.

Total
(*) En milers d'euros
(en cas necessari, poden afegir-s'hi pàgines o ampliar el quadre).

Recorde: Estes dades són el resultat d'un càlcul proporcional efectuat en la «fitxa d'associació» omplida per a cada empresa associada directa o
indirecta.
Les dades indicades en la línia «Total» del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 2 (relativa a les empreses associades) del quadre de
l'annex de la declaració.
(1) Si les dades relatives a una empresa s'arrepleguen en els comptes consolidats en un percentatge inferior al determinat en l'apartat 2 de l'article 6, és convenient,
no obstant això, aplicar el percentatge que es determina en tal article (segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició).
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14.

29/04/20

El text d'este imprés també està disponible en castellà

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

FITXA D'ASSOCIACIÓ

A

FITXA D'ASSOCIACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ PRECISA DE L'EMPRESA ASSOCIADA
NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI SOCIAL (CARRER/ PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

Principals directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent

2. DADES BRUTES D'ESTA EMPRESA ASSOCIADA

Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Dades brutes
(*) En milers d'euros

Recorde: Estes dades brutes són el resultat dels comptes i la resta de dades de l'empresa associada, si és el cas consolidades, a les quals s'afig
el 100 % de les dades de les empreses vinculades a ella, excepte si les dades d'estes empreses ja estan incloses per consolidació en la
comptabilitat de l'empresa associada (2). Si resulta necessari, s'afegiran "fitxes de vinculació" per a les empreses vinculades no incloses per
consolidació.
(2) Primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició.

3. CÀLCUL PROPORCIONAL

a) Cal indicar exactament el percentatge de participació (3) que posseïx l'empresa declarant (o l'empresa vinculada a través de la qual s'establix la
relació amb l'empresa associada) en l'empresa associada objecte de la present fitxa:
(3) Pel que fa a participació en el capital o drets de vot, es tindrà en compte el major dels dos percentatges. A tal percentatge ha d'afegir-se-li el percentatge de participació que qualsevol
empresa vinculada posseïsca de l'empresa en qüestió (primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 3 de la definició).

Indique's el percentatge de participació que posseïx l'empresa associada objecte de la present fitxa en l'empresa declarant (o en l'empresa
vinculada):

CHAP - IAC

b) Cal seleccionar el major d'ambdós percentatges i aplicar a les dades brutes indicades en el quadre anterior. Els resultats d'este càlcul
proporcional es traslladarà al quadre següent:
"Quadre d'associació"
Percentatge:

Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Resultats proporcionals

DIN - A4

Estes dades hauran de traslladar-se al quadre A de l'annex A, Empresa de tipus "Associada".
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(*) En milers d'euros
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El text d'este imprés també està disponible en castellá

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

FITXA D'ASSOCIACIÓ

A

FITXA D'ASSOCIACIÓ

1. IDENTIFICACIÓ PRECISA DE L'EMPRESA ASSOCIADA
NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI SOCIAL (CARRER/ PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

Principals directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent

2. DADES BRUTES D'ESTA EMPRESA ASSOCIADA

Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Dades brutes
(*) En milers d'euros

Recorde: Estes dades brutes són el resultat dels comptes i la resta de dades de l'empresa associada, si és el cas consolidades, a les quals s'afig
el 100 % de les dades de les empreses vinculades a ella, excepte si les dades d'estes empreses ja estan incloses per consolidació en la
comptabilitat de l'empresa associada (2). Si resulta necessari, s'afegiran "fitxes de vinculació" per a les empreses vinculades no incloses per
consolidació.
(2) Primer paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició.

3. CÀLCUL PROPORCIONAL

a) Cal indicar exactament el percentatge de participació (3) que posseïx l'empresa declarant (o l'empresa vinculada a través de la qual s'establix la
relació amb l'empresa associada) en l'empresa associada objecte de la present fitxa:
(3) Pel que fa a participació en el capital o drets de vot, es tindrà en compte el major dels dos percentatges. A tal percentatge ha d'afegir-se-li el percentatge de participació que qualsevol
empresa vinculada posseïsca de l'empresa en qüestió (primer paràgraf de l'apartat 2 de l'article 3 de la definició).

Indique's el percentatge de participació que posseïx l'empresa associada objecte de la present fitxa en l'empresa declarant (o en l'empresa
vinculada):

CHAP - IAC

b) Cal seleccionar el major d'ambdós percentatges i aplicar a les dades brutes indicades en el quadre anterior. Els resultats d'este càlcul
proporcional es traslladarà al quadre següent:
"Quadre d'associació"
Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Resultats proporcionals
(*) En milers d'euros

DIN - A4

Estes dades hauran de traslladar-se al quadre A de l'annex A, Empresa de tipus "Associada".
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Percentatge:
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El text d'este imprés també està disponible en castellá

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX B

A

EMPRESES VINCULADES

A. DETERMINAR EL CAS EN EL QUÈ ES TROBE 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 (quadre B
(1)).
Cas 2: L'empresa sol·licitant o una o diverses empreses vinculades no elaboren comptes consolidats o no s'inclouen per consolidació (quadre
B (2)).
Nota important: Les dades de les empreses vinculades a l'empresa sol·licitant són el resultat dels seus comptes i la resta de dades, si és el
cas consolidades. A estes dades s'agreguen proporcionalment les dades de les possibles empreses associades a estes dites empreses
vinculades, situades en una posició immediatament anterior o posterior a la de l'empresa sol·licitant, en el cas que no estiguen ja incloses per
consolidació (1).
(1) Segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 6 de la definició

B. MÈTODES DE CÀLCUL PER A CADA CAS

En el cas 1: Els comptes consolidats servixen de base de càlcul. Cal omplir a continuació el quadre B(1).
QUADRE B (1)
Efectius (UTA) (*)

Volum de negocis (**)

Balanç general (**)

Total
(*) Quan en els comptes consolidats no figuren els efectius, el càlcul d'estos es realitzarà per mitjà de la suma dels efectius de totes les empreses a què estiga vinculada.
(**) En milers d'euros.

Les dades indicades en la línia "Total" del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 1 del quadre de l'annex de la declaració.
Identificació de les empreses incloses per consolidació
Empresa vinculada (nom/identificació)

Domicili social

NIF / CIF

Nom i càrrec dels principals directius (*)

A.
B.
C.
D.
E.
(*) President, director general o equivalent.

Nota important: Les empreses associades a una empresa vinculada d'este tipus que no estiguen ja incloses per consolidació es tractaran com a
socis directes de l'empresa sol·licitant. Per consegüent, en l'annex a hauran d'afegir-se els seus dades i una "fitxa d'associació".
En el cas 2: Cal omplir una "fitxa de vinculació" per cada empresa vinculada (incloses les vinculacions a través d'altres empreses vinculades) i
s'ha de procedir per mitjà de simple suma dels comptes de totes les empreses vinculades omplint el quadre B (2) següent.
Quadre B(2)
Empresa núm:

Efectius (UTA)

Volum de negocis (**)

Balanç general (**)

1. (*)

CHAP - IAC

2. (*)
3. (*)
4. (*)

Total
(*) S'hi afegirà una "fitxa de vinculació" per empresa.
(**) En milers d'euros.

DIN - A4

Les dades indicades en la línia «Total» del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 3 (relativa a les empreses vinculades) del quadre de
l'annex de la declaració.
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5. (*)
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El text d'este imprés també està disponible en castellà

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME

ANNEX B

A

EMPRESES VINCULADES

A. DETERMINAR EL CAS EN EL QUÈ ES TROBE 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 (quadre B
(1)).
Cas 2: L'empresa sol·licitant o una o diverses empreses vinculades no elaboren comptes consolidats o no s'inclouen per consolidació (quadre
B (2)).
Nota important: Les dades de les empreses vinculades a l'empresa sol·licitant són el resultat dels seus comptes i la resta de dades, si és el
cas consolidades. A estes dades s'agreguen proporcionalment les dades de les possibles empreses associades a estes dites empreses
vinculades, situades en una posició immediatament anterior o posterior a la de l'empresa sol·licitant, en el cas que no estiguen ja incloses per
consolidació (1).
(1) Segon paràgraf de l'apartat 2 de l'article 6 de la definició

B. MÈTODES DE CÀLCUL PER A CADA CAS

En el cas 1: Els comptes consolidats servixen de base de càlcul. Cal omplir a continuació el quadre B(1).
QUADRE B (1)
Efectius (UTA) (*)

Volum de negocis (**)

Balanç general (**)

Total
(*) Quan en els comptes consolidats no figuren els efectius, el càlcul d'estos es realitzarà per mitjà de la suma dels efectius de totes les empreses a què estiga vinculada.
(**) En milers d'euros.

Les dades indicades en la línia "Total" del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 1 del quadre de l'annex de la declaració.
Identificació de les empreses incloses per consolidació
Empresa vinculada (nom/identificació)

Domicili social

NIF / CIF

Nom i càrrec dels principals directius (*)

A.
B.
C.
D.
E.
(*) President, director general o equivalent.

Nota important: Les empreses associades a una empresa vinculada d'este tipus que no estiguen ja incloses per consolidació es tractaran com a
socis directes de l'empresa sol·licitant. Per consegüent, en l'annex a hauran d'afegir-se els seus dades i una "fitxa d'associació".
En el cas 2: Cal omplir una "fitxa de vinculació" per cada empresa vinculada (incloses les vinculacions a través d'altres empreses vinculades) i
s'ha de procedir per mitjà de simple suma dels comptes de totes les empreses vinculades omplint el quadre B (2) següent.
Quadre B(2)
Empresa núm:

Efectius (UTA)

Volum de negocis (**)

Balanç general (**)

1. (*)

CHAP - IAC

2. (*)

4. (*)
5. (*)
Total
(*) S'hi afegirà una "fitxa de vinculació" per empresa.
(**) En milers d'euros.

DIN - A4

Les dades indicades en la línia «Total» del quadre anterior hauran de traslladar-se a la línia 3 (relativa a les empreses vinculades) del quadre de
l'annex de la declaració.
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3. (*)
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El text d'este imprés també està disponible en castellà

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME
FITXA DE VINCULACIÓ
(només per a cada empresa vinculada no inclosa per consolidació)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

Principales directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent.

B

DADES PER A DETERMINAR LA CATEGORIA D'EMPRESA

Període de referència:
Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Total
(*) En milers d'euros.

Estes dades hauran de traslladar-se al quadre B (2) de l'annex B. Empreses vinculades
Nota important: Les dades de les empreses vinculades a l'empresa sol·licitant són el resultat dels seus comptes i la resta de dades, si és el cas
consolidades. A estes dades s'agreguen proporcionalment les dades de les possibles empreses associades a estes empreses vinculades,
situades en una posició immediatament anterior o posterior a la de l'empresa sol·licitant, en el cas que no estiguen ja incloses en els comptes
consolidats (2).
Les empreses associades d'este tipus hauran de tractar-se com a socis directes de l'empresa sol·licitant. Per consegüent, en l'annex a hauran
d'afegir-se les seues dades i una "fitxa d'associació".

IA - 26361_P - 07 - E

DIN - A4

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ

CHAP - IAC

(2) Si les dades relatives a una empresa s'arrepleguen en els comptes consolidats en un percentatge inferior al determinat en l'apartat 2 de l'article 6, és convenient no obstant aplicar el
percentatge que es determina en tal article (segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició).
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El text d'este imprés també està disponible en castellà.

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA CONDICIÓ DE PIME
FITXA DE VINCULACIÓ
(només per a cada empresa vinculada no inclosa per consolidació)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA

NOM O RAÓ SOCIAL

NIF / CIF

DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)

CP

LOCALITAT

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

Principales directius
Cognoms

Nom

Càrrec (1)

(1) President, director general o equivalent.

B

DADES PER A DETERMINAR LA CATEGORIA D'EMPRESA

Període de referència:
Efectius (UTA)

Volum de negocis (*)

Balanç general (*)

Total
(*) En milers d'euros.

Estes dades hauran de traslladar-se al quadre B (2) de l'annex B. Empreses vinculades
Nota important: Les dades de les empreses vinculades a l'empresa sol·licitant són el resultat dels seus comptes i la resta de dades, si és el cas
consolidades. A estes dades s'agreguen proporcionalment les dades de les possibles empreses associades a estes empreses vinculades,
situades en una posició immediatament anterior o posterior a la de l'empresa sol·licitant, en el cas que no estiguen ja incloses en els comptes
consolidats (2).
Les empreses associades d'este tipus hauran de tractar-se com a socis directes de l'empresa sol·licitant. Per consegüent, en l'annex a hauran
d'afegir-se les seues dades i una "fitxa d'associació".
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CHAP - IAC

(2) Si les dades relatives a una empresa s'arrepleguen en els comptes consolidats en un percentatge inferior al determinat en l'apartat 2 de l'article 6, és convenient no obstant aplicar el
percentatge que es determina en tal article (segon paràgraf de l'apartat 3 de l'article 6 de la definició).
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El text d'este imprés també està disponible en castellà.

