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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIÓ D'EIVISSA I 
FORMENTERA

8634 Inici convocatòria de suport al comerç d'Eivissa i Formentera mitjançant el Pla "Millora Punt de
Venda" 2020

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Eivissa i Formentera gràcies a la subvenció de la Direcció General de Comerç del
Govern Balear, i com a pla pilot del programa Millora Punt de Bena desenvolupat per la Cambra de Comerç de Mallorca, ofereix la
possibilitat de realitzar Diagnòstics de Punt de Venda, respectant els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació.

Primer.- Objecte

Aquests diagnòstics tenen en compte diferents aspectes del negoci amb l'objectiu d'identificar els punts forts i febles del punt de venda per a
aportar recomanacions per a la renovació i l'optimització de l'establiment comercial diagnosticat. Els consultors al càrrec són professionals
en actiu, desenvolupant aquest programa des de la seva primera convocatòria a Mallorca.

A més en aquest nou context de crisi sanitària provocada pel Covid-19 en les quals les petites i mitjanes empreses i especialment les del
sector comercio s'han vist afectades, el pla “Millora PV” s'adapta a aquesta situació incloent una anàlisi de recomanacions especials per a
afrontar amb seguretat aquesta situació.

Segon.- Beneficiaris i requisits

Durant el mes d'octubre i primera quinzena de novembre es realitzaran els diagnòstics a 3 establiments (en número màxim de 5, supeditat a
pressupost i calendari) sense cost per a ells gràcies a la subvenció del Govern Balear, sempre que reuneixin els següents requisits i acceptin
les condicions de realització d'aquesta acció:

I.- Requisits

1.- Ser autònom, microempresa o petita empresa en actiu, amb establiment comercial permanent a Eivissa. Es podrà presentar com a màxim
un establiment per NIF.

2.- Tenir l'activitat principal emmarcada dins d'un dels epígrafs de l'IAE de comerç al detall inclosos en la relació de l'Annex I

3.- Local amb grandària inferior a 400 m² i que disposi de la corresponent llicència d'activitat

4.- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i seguretat social

5.- No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en l'art. 13.2 de la llei 38/2003 Gral. de Subvencions i complir la norma de mínims
que exigeix la Unió Europea.

II.- Condicions

1.- Acceptar entrar en el procés de selecció establert per la Cambra de Comerç

2.- Seguir les pautes, procediments i especificacions indicades pel tècnic consultor i la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera per al
correcte desenvolupament del diagnòstic i mostrar interès a abordar els aspectes que es posin en relleu en el document final.

3.- Afavorir la realització de les visites a l'establiment comercial necessàries per a la recopilació de dades i col·laborar amb el consultor per a
la realització del servei.

4.- Autoritzar perquè les seves dades siguin incorporades en el fitxer automatitzat de la Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, i puguin
ser utilitzats amb la finalitat de possibilitar el desenvolupament, execució, justificació, avaluació d'aquests Diagnòstics, complint els criteris
de confidencialitat i protecció de les dades personals.
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5.- Facilitar, a requeriment de la Cambra, la documentació que pugui ser sol·licitada per a la comprovació de les dades i dels requisits
indicats pel comerciant.

Tercer.- Import

Bonificació del 100% del preu de l'informe “Millora PV” per al comerç.

Quart.- Inscripció

Els interessats que reuneixin els requisits hauran d'emplenar el formulari de sol·licitud accessible a través de la pàgina www.
camaraibizayformentera.com, i acceptar les condicions de participació en el pla per a entrar en el procés de selecció.

Cinquè.- Lloc i termini de presentació

La inscripció podrà remetre's per email al correu: camara@camaraibizayformentera.com, adjuntant la documentació que se sol·liciti.

El termini màxim per a la seva presentació: 1 d'octubre.

Sisè.- Resolució i criteris de valoració

Per a la selecció dels comerços (prèvia comprovació de compliment de requisits i condicions), i en el cas de ser major el nombre
d'establiments interessats que diagnòstics bonificats oferts, es procedirà a la valoració dels mateixos per a establir la prelació atesos els
següents criteris:

1.- Antiguitat de l'establiment (més de 5 anys 5 punts, més de 10: 10 punts, més de 15: 15 punts, més de 20: 20 punts, i més de 30:
30 punts)
2.- Tipus d'activitat: (de 5 a 15 punts; producte local: 5 punts, exclusivitat: 5 punts, servei de proximitat: 5 punts)
3.- Motivació del comerciant per a la seva participació (de 5 a 15 punts)
4.- Necessitat del comerç i aprofitament del pla “Millora PV” (de 5 a 30 punts)

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es convocarà una Comissió avaluadora, presidida pel Director General de
Comerç del Govern Balear i composta com a vocals per la Secretària General i tècnic de la Cambra, que procedirà a l'examen i valoració de
les sol·licituds assignant als comerços seleccionats el consultor que s'encarregarà de realitzar aquest diagnòstic. Aquest tècnic consultor està
homologat per la Cambra de Comerç de Mallorca per a la realització del pla “Millora PV” objecte de la present convocatòria.

Si una vegada iniciat el contacte amb l'establiment es comprovés que aquest no compleix amb els requisits o no respecta les condicions
exigides, se li tindrà per desistit de la sol·licitud i es procedirà a la selecció del següent comerç valorat.

Si no es cobrissin les places amb les sol·licituds presentades, podran acceptar-se sol·licituds rebudes amb posterioritat al termini establert en
la convocatòria fins a cobrir el nombre de diagnòstics oferts.

Aquests plans de millora hauran d'estar elaborats i lliurats abans del 10 de novembre de 2020.

 

Eivissa, 14 de setembre de 2020

La secretària general
Maria Dolores Tur Clapés
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Resumen IAE 2017 IBIZA Y FORMENTERA

 BENEFICIARIS: ACTIVITAT PRINCIPAL

Epígrafe Descripció activitat
COMERÇ AL DETALL

641 Comerç al detall de fruites i verdures
642.1 Comerç al detall de carns i derivats càrnics elaborats d'ous, aus, conills

642.2
Comerç al detall, de venda a carnisseries i xarcuteries, de carns fresques i 
congelades i altres derivats càrnics

642.3
Comerç al detall de venda a carnisseries, de salsitxes, de carns fresques i 
congelades i d'altres derivats càrnics

642.4
Comerç al detall de venda a carnisseries, de carns fresques i congelades i d'altres 
derivats càrnics elaborats, així com ous, aus, conills

642.5 Comerç al detall d'ous, aus, conill i altres productes derivats
643.1 Comerç al detall de peixos i altres productes de pesca
643.2 Comerç al detall de bacallà i altres peixos i productes salats
644.1 Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars, de llet i productes lactis
644.2 Comerç al detall de pans especials i bolleria
644.3 Comerç al detall de productes de pastisseria, bolleria i confiteria
644.4 Comerç al detall de gelats
644.5 Comerç al detall de bombons i caramels

644.6
Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures, patates fregides, 
productes d'aperitiu, fruits secs, llaminadures, preparants de xocolata, …

645 Comerç al detall de vins i begudes de tota classe

646.1
Comerç al detall de tabac de totes classes i formes en estancs generals, especials i 
interiors

646.3
Comerç al detall de tabac de totes classes i formes en estancs de caràcter 
complementari

646.4
Comerç al detall de tabac, realitzats per establiments mercantils en règim 
d'autoritzacions de venda amb recàrrec

646.6
Comerç al detall de tabacs de totes clases en localitats on no està estancada la 
venda

646.8 Comerç al detall d'articles per fumadors

647.1
Comerç al detall de qualsevol tipus de productes d'alimentació i begudes en 
establiments amb venedor

647.2
Comerç al detall de qualsevol tipus de productes d'alimentació i begudes en 
establiments de superfície inferior a 120 m2

647.3
Comerç al detall de qualsevol tipus de productes d'alimentació i begudes en 
establiments de superfície entre 120 i 399 m2

651.1
Comerç al detall de productes t`xtils, confeccionats per la llar, caties i semblants i 
articles de tapisseria

651.2 Comerç al detall de tot tipus de peces per vestir i complements
651.3 Comerç al detall de llenceria i cotilleria
651.4 Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria
651.5 Comerç al detall de peces especials

651.6
Comerç al detall de calçat, articles de pell, imitació o productes substitutius, cinturos, 
carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general

652.1 Farmàcies
652.2 Comerç al detall de drogueria i perfumeria

Cr. Histor.  Josep Clapés, 4
Edifici Aurora, 6

07800 Eivissa
07860 Formentera
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Resumen IAE 2017 IBIZA Y FORMENTERA

652.3 Comerç al detall de perfumeria i cosmètica
652.4 Comerç al detall de plantes i herbes a herbolaris
653.1 Comerç al detall de mobles (excepte d'oficina)
653.2 Comerç al detall aparells ús domèstic

653.3 Comerç al detall articles de llar, ferreteria, regal….
653.4 Comerç al detall materials de construcció
653.5 Comerç al detall de portes, finestres i persianes
653.6 Comerç al detall d'articles de bricolatge
653.9 Comerç al detall d'altres articles per l'equipament de la llar
656 Comerç al detall de bens usats: mobles…..
657 Comerç al detall d'instruments musicals

659.1 Comerc al detall de segells, monedes….
659.2 Comerç al detall de mobles i equips d'oficina
659.3 Comerç al detall d'aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics
659.4 Comerç al detall de llibres, premsa, articles de papereria….
659.5 Comerç al detall de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria
659.6 Comerç al detall de joguines, articles esprotius, armes….
659.7 Comerç al detall de llavors, abonaments, flores i plantes i petits animals
659.8 Comerç al detall denominat sex-shop
659.9 Comerç al detall d'altres productes no especificats

661.2
Comerç al detall en hipermercats, que ofereixen en autoservei una amplia selecció 
de productes

661.3 Comerç al detall en magatzems populars
662.1 Comerç al detall en economats i cooperatives de consum

Cr. Histor.  Josep Clapés, 4
Edifici Aurora, 6

07800 Eivissa
07860 Formentera
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CAMBRA DE COMERÇ D’EIVISSA I FORMENTERA 
TFN: 971303525 email: camara@camaraibizayformentera.com 

 
www.camaraibizayformentera.com 

 

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PLA MILLORA PUNT DE VENDA 2020 
FORMULARI WEB: camaraibizayformentera.com 

 

Representant del comerç 

*Nom i Cognoms 
* Càrrec a l’empresa 
* Mail de contacte 
* Telèfon 
 
Informació de l’establiment on es vol realitzar el Pla Millora Punt de Venda 

Nom  
CIF 
Telèfon 
Direcció 
Municipi 
Codi postal 
Pàgina web 
Activitat principal 
IAE 
Any d’apertura 
Tipus de producte disponible 
Explica’ns detalladament els teus productes 
Motivació : Explica’ns quins motius tens per sol·licitar el pla millora punt de venda 
Necessitat: Explica’ns què t’agradaria millorar del teu establiment 

 

He llegit , accepto i declaro complir els requisits i les condicions imprescindibles descrites en el 
pla millora punt de venda 2020 

El firmant declara que les dades subministrades són fidedignes i es compromet a comunicar a 
aquesta Cambra qualsevol modificació dels mateixos i a facilitar la documentació que pogués 
ser sol·licitada per a comprovació de les dades 

 

Comunicació del tractament de les dades personals i compliment de la normativa en matèria de 
protecció de dades personals de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera. 
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