
  

 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

- Que la informació i les dades contingudes en el formulari d'alta per a empreses              
són certes i corresponen a la realitat de la meva empresa o de la representada. 

- Que compleixo amb totes les obligacions i requisits establerts en la normativa            
vigent per al desenvolupament de l'activitat vinculada a la meva empresa o a la              
representada, disposant dels permisos i llicències que siguin exigibles. 

- Que sóc coneixedora o coneixedor, i que la meva empresa o a la qual              
represento, compleix amb els requisits específics establerts per adherir-se a la           
present campanya comercial. 

o Empresa amb seu social a l'illa d'Eivissa. 

o Tenir la consideració de microempresa o petita empresa. 

* Es considera petita empresa, d'acord amb la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de              
suport als emprenedors les emprenedores ia la micro, petita i mitjana empresa,            
la qual té menys de 50 treballadors i / o treballadores, i un volum de negoci                
anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros. 

** Es considera microempresa la que té menys de 10 treballadors i / o              
treballadores i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no              
supera els 2 milions d'euros, d'acord amb la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport               
als emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa. 
 

o Desenvolupar la seva activitat dins dels codis de l'CNAE: Secció G -            
Divisió 47 Comerç al detall. Exceptuant els següents: 

Codi 47.26 comerç al detall de productes de tabac en establiments           
especialitzats. 

Grup 473 comerç al detall de combustibles per a l'automoció a           
establiments especialitzats. 

Codi 47.73 comerç al detall de productes farmacèutics en establiments          
especialitzats. 

Grup 479 comerç al detall fora d'establiments, excepte a punts de           
venda, ni a mercats. 

- Que em comprometo a mantenir el compliment de les obligacions establertes           
en la normativa vigent per al desenvolupament de l'activitat, incloent-hi les           
mesures de protecció i seguretat aplicables enfront de la COVID-19, així com            
els requisits específics per a aquesta campanya comercial, durant tot el període            
de temps que s'estigui l'empresa adherida a la plataforma 'Som Comerç           
Eivissa'. 

- Que poso a disposició de l'Administració la documentació que així ho acrediti            
quan em sigui requerida. 



  
 
Així mateix, autoritzo: 

- A l'Administració competent a realitzar les verificacions oportunes sobre les          
dades exposades en el formulari d'alta per a empreses. 

- A el Consell Insular d'Eivissa i als ajuntaments d'Eivissa, Santa Eulària des Riu,             
Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de Labritja, a               
l'ús de les dades facilitades a la PLATAFORMA Moneder 'Som Comerç           
Eivissa', gestionats per l'empresa Fidelització Moneder SLU, amb CIF         
B67204396, i domicili social a Plaça dels Albers, 16-17, Manlleu (08560), amb            
la mateixa finalitat a què es refereix l'autorització realitzada a l'esmentada           
empresa. 

 


