REGISTRE D’ENTRADA
DECLARACIÓ JURADA DE
MICROEMPRESA

Grup d’Acció Local
Número
Nom: Grup d’Acció Local
per al Desenvolupament
Rural d’Eivissa i
Formentera

NÚMERO D’EXPEDIENT
0 1. 312 .

Núm. 0 1
NIF /CIF

FEADER

Llinatges i nom o raó social
DADES DEL TITULAR DE
L’EXPEDIENT

Data

Domicili
Codi postal

Municipi

Província

Telèfon

Nom o classe d’entitat:
Número de compte
Banc

Sucursal

Control

Número

Representat per ………………………………………………………………….., amb DNI
en qualitat de………………………………………………………………………………………………………...
(alcalde, apoderat, president, etc.)

Ompliu les dades següents per a la determinació dels efectius i límits financers que defineixen les categories
d’empreses per a la consideració de microempresa segons el que es disposa en la Recomanació 2003/361/CE
de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses
(DOCE L 124 de 20.5.2003, p. 36).

TIPUS D’EMPRESA:

Autònoma

Associada

Vinculada

Nre. treballadors actuals:

Data de constitució:

Volum de negoci anual:

Balanç general:

Nota: En el cas d’empreses associades o vinculades s’haurà de realitzar el càlcul d’aquests límits segons el que es disposa en l’article 6 de l’annex de
l’esmentada recomanació, tenint en compte les dades financeres i de treballadors de totes les empreses partícips.

DECLARACIÓ JURADA
1. L’empresa és una microempresa.

Maó, ........... d.................................. de 20
Firma del representant legal de l’empresa (2)

Nom: ................................................................................. DNI: .............................................
(2) En el cas que el representant legal sigui una persona aliena a l’empresa haurà d’aportar els poders legalment establerts per poder actuar en
representació d’aquesta.

,

Definició de microempresa
Per a la determinació de la consideració de microempresa hom s’atendrà al que es disposa en la Recomanació 2003/361/CE de la
Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), DOCE L 124 de
20.5.2003, p. 36.
En conseqüència, s’entendrà per empresa qualsevol entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat
econòmica. En particular, es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol
individual o familiar, les societats de persones i les associacions que exerceixin una activitat econòmica de forma regular.
En la categoria de PIME, es defineix una microempresa com una empresa que ocupa menys de 10 persones i amb un volum de
negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros.
Per a la determinació dels efectius i els límits financers se seguirà l’establert en els articles 4, 5 i 6 de l’annex de l’esmentada
recomanació, en funció de la classificació de l’empresa que s’estableix en l’article 3 de l’esmentat annex.
1. TIPUS D’EMPRESES
La definició de PIME (1) distingeix 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 drets a exercir una influència dominant (2).
Tipus 1: Empresa autònoma
És amb diferència el cas més freqüent. Abraça totes les empreses que no pertanyen a cap dels altres dos tipus (associades o
vinculades).
L’empresa sol·licitant és autònoma si:
- no posseeix una participació igual o superior al 25 % (3) en una altra empresa,
- el 25% (3) o més d’aquesta no és propietat directa d’una altra empresa o organisme públic ni de diverses empreses vinculades entre
si o diversos organismes públics, excepte determinats casos (4)
- i no elabora comptes consolidats ni està inclosa en els comptes d’una empresa que elabori comptes consolidats, i per tant no és una
empresa vinculada (5).
Tipus 2: Empresa associada
Aquest tipus està constituït per les empreses que mantenen llaços significatius d’associació financera amb altres empreses, sense que
cap exerceixi, directament o indirectament, un control efectiu sobre l’altra. Són associades les empreses que ni són autònomes ni
estan vinculades entre si.
L’empresa sol·licitant és associada d’una altra empresa si:
- posseeix una participació compresa entre el 25% (3) i el 50% (3) de l’empresa
- o si l’empresa posseeix una participació compresa entre el 25% (3) i el 50% (3) de l’empresa sol·licitant
- i l’empresa sol·licitant no elabora comptes consolidats que incloguin l’empresa per consolidació, ni està inclosa per consolidació en
els comptes de l’empresa ni en els de cap empresa vinculada a aquesta (5).
Tipus 3: Empresa vinculada
Aquest tipus correspon a la situació econòmica de les empreses que formen part d’un grup que controla, directament o indirectament,
la majoria del seu capital o drets de vot (encara que sigui a través d’acords o de persones físiques accionistes) o que pugui exercir una
influència dominant sobre l’empresa. Són casos menys habituals que en general es diferencien clarament dels dos tipus anteriors.
Per evitar dificultats d’interpretació a les empreses, la Comissió Europea ha definit aquest tipus d’empreses utilitzant, quan s’adapten
a l’objecte 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, relatiu als comptes consolidats (6).
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 de l’esmentada 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 aquest cas,
l’empresa ha de verificar si compleix alguna de les condiciones especificades en l’apartat 3 de l’article 3 de la definició.

2. ELS EFECTIUS I UNITATS DE TREBALL ANUAL (7)
Els efectius d’una empresa corresponen al nombre d’unitats de treball anual (UTA).
Qui s’inclou en els efectius?
- els assalariats de l’empresa,
- les persones que treballen per a l’empresa que mantenguin una relació de subordinació amb aquesta i estiguin assimilades als
assalariats segons la legislació nacional,
- els propietaris que dirigeixen la seva empresa,

- els socis que exerceixin una activitat regular a l’empresa i gaudeixin d’avantatges financers per part de l’empresa.
Els aprenents o alumnes de formació professional amb contracte d’aprenentatge o formació professional no es comptabilitzen dins
dels efectius.
Manera de calcular els efectius
Una UTA correspon a una persona que hagi treballat a l’empresa o per compte d’altri a jornada completa durant tot l’any de què es
tracti. Els efectius es comptabilitzen en UTA.
La feina de les persones que no hagin treballat tot l’any o ho hagin fet a temps parcial, independentment de la seva duració, així com
el treball estacional, es comptabilitza en fracciones d’UTA.
No es comptabilitza la duració dels permisos de maternitat o permisos parentals.

___________________________________________________________________________________________________________
(1) En el present text, definició es refereix a l’annex de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, sobre la definició de petites i mitjanes
empreses.
(2) Article 3 de la definició.
(3) En termes de participació de capital o drets de vot, es tindrà en compte el major dels dos percentatges. A aquest percentatge s’afegirà el
percentatge de participació que qualsevol altre empresa vinculada a l’empresa accionista posseeixi sobre l’empresa en qüestió (apartat 2 de l’article 3
de la definició).
(4) Una empresa pot seguir essent considerada autònoma encara que s’arribi o se superi aquest límit del 25% quan correspongui a algun dels tipus
d’inversors que s’indiquen a continuació (sempre que els inversors no siguin empreses vinculades a l’empresa sol·licitant):
 societats públiques de participació, societats de capital de risc, persones físiques o grups de persones físiques que realitzin una activitat regular
d’inversió en capital de risc (àngels inversors o business angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotització borsària, sempre que la
inversió d’aquests àngels inversors en la mateixa empresa no superi 1.250.000 euros;
 universitats o centres d’investigació sense fins lucratius;
 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 ha previst una excepció a l’obligació d’elaborar aquests comptes segons la
setena Directiva 83/349/CEE, l’empresa ha de verificar específicament que no compleix cap de les condicions establertes en l’apartat 3 de
l’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 actuïn de
comú acord (apartat 3 de l’article 3 de la definició).
- En la inversa, pot donar-se el cas, molt poc habitual, que una empresa elabori voluntàriament comptes consolidats sense estar subjecta a això
segons la setena Directiva. En aquest cas hipotètic, l’empresa no està necessàriament vinculada i pot considerar-se només associada.
Per determinar si una empresa està vinculada o no, ha de verificar-se, per cada una de les tres situacions mencionades, si compleix alguna de les
condicions establertes en l’apartat 3 de l’article 3 de la definició, si escau a través d’una persona o grup de persones físiques que actuïn de comú
acord.
(6) DO L 193 de 18.7.1983, p. 1, l’última modificació de la qual la constitueix 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.

