6ª edició
DADES DE L’EMPRESA
Empresa:

Persona de contacte:

NIF:

Correu electrònic:

Adreça fiscal:

Càrrec:

Població:

CP:

CNAE:

Tel:

Fax:

Descripció Activitat:

Web:
Any de constitució de l’empresa:
Composició capital social:

% nacional /

Anys

% estranger

Sector:

2014

2015

2016

euros

euros

euros

0

0

0

2014

2015

2016

EVOLUCIÓ FACTURACIÓ
Nacional:
Exportació (zona euro)
Exportació (zona no-euro)
Total facturació (*)
(*) Nacional + exportació.

EVOLUCIÓ PLANTILLA
Personal assalariat (*)
Personal autònom i altre
(*) En cas de personal assalariat a temps parcial assignar en proporció a la seva dedicació.

2014

2015

2016

INVERSIÓ
• Edificis / Instal·lacions • Maquinària • Medi ambient • Riscos laborals • Formació • R+D+I • Qualitat • Noves tecnologies
euros

euros

euros

2014

2015

2016

euros

euros

euros

Total inversió realitzada

La vostra empresa fa accions d’innovació?

Si

No

EVOLUCIÓ DADES ECONÒMIQUES
Cash-Flow
BAI (benefici abans dels impostos)
% de fons propis respecte el passiu

Programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement.

FULL DE PARTICIPACIÓ

És necessari de complimentar tots els camps amb les dades corresponents perquè la candidatura sigui vàlida.

Important: Envieu aquests fulls de participació abans del 6 de juny de 2017. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça acuatrecases@pimec.org,
per fax al 934 964 532, o per correu postal al carrer Viladomat, 174 08015 Barcelona, Sra. Annabel Cuatrecases. Adjunteu tot el material i documentació
complementària que considereu oportú (DVDs catàlegs, mostres, etc.)

www.acceleraelcreixement.com
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Exportació 2016
Països

Any d’implantació a l’exterior

euros

Delegació comercial

Fàbrica

TOTAL

MATERIAL COMPLEMENTARI QUE S’ADJUNTA
Catàlegs

Presentacions Vídeo / Fotos

Mostres

Altres:

CANAL D'ENTRADA AL PROGRAMA
Ajuntament

PIMEC

Web

Xarxes socials

■

Altres : AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

OBJECTIUS DE CREIXEMENT QUE PRETÉN ASSOLIR L’EMPRESA AL PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Línies de treball prioritàries del pla de creixement:

Innovació

Internacionalització

Comercialització

Equip Directiu

COMENTARI DE LES ACCIONS MÉS DESTACABLES DE 2016

NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquest full

(podeu fer més còpies si us calen més fulls):

• Obertura de centres de producció nous • Obertura de delegacions comercials noves • Llançament de productes nous • Obertura de mercats internacionals nous •
Adaptació de directives comunitàries • Convenis d’investigació internacionals • Aplicació de sistemes de cultura organitzativa • Joint-venture, fusions, adquisicions,
etc. • Política de prevenció de riscos laborals • Innovació: know-how propi, noves tecnologies, etc. • Polítiques mediambientals.

DECLARO:
- Que l’empresa presentada està al corrent de les seves obligacions tributàries i així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
- Que són certes les dades d’aquest formulari i de la documentació que s’hi adjunta.
- Que l’empresa està legalment constituïda i si s’escau, inscrita al Registre que li correspongui.
L'empresa participant es compromet a facilitar les dades relatives a facturació, plantilla, exportació i % fons propi respecte al passiu durant els 3 anys següents a
la finalització del programa per tal de mesurar i valorar els objectius i resultats del programa.
D'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les dades contingudes en aquest Signatura representant legal de
l'empresa i segell.
document i en qualsevol altre document derivat del Programa Accelera el Creixement, estan protegides amb les normes de
seguretat que dicta la citada Llei. Pimec i Diputació de Barcelona tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la
finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb el Programa Accelera el Creixement. Vostè pot sol·licitar en
qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per la qual cosa
haurà de dirigir-se a pimec@pimec.org

www.acceleraelcreixement.com

Programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement.

GRAU D’INTERNACIONALITZACIÓ
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