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1. Dades Generals de l’empresa

Nom comercial de l’empresa
Nom fiscal de l’empresa
NIF
Adreça
CP

Població

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Web

Data inici activitat
Codi IAE
Persona contacte
Càrrec

2. Activitat de l’empresa i origen
Descripció de l’activitat:
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de promoció econòmica, treball i emprenedoria al municipi de Martorell. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i
d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic dpd@martorell.cat o al correu postal de l’Ajuntament, carrer Mur núm. 61, 08760 Martorell. Informació addicional ampliada
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Origen de la idea:
Com va sortir la idea de constituir l’empresa: a partir d’una experiència laboral,
desenvolupament d’un nou producte, detecció de necessitats no cobertes...

3. Producte / Servei
Identificació dels productes / serveis que s’ofereixen

Elements innovadors. Identificar el caràcter diferencial respecte de la competència
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4. Mercat i política de màrqueting
Marqueu amb una X quin és el vostre principal àmbit de mercat:

Local

Comarcal

Provincial

Nacional

Internacional

Definir el sector d’activitat i el perfil de client al qual us dirigiu:

Definiu com fixeu els preus, promoció, publicitat, ús de les xarxes socials, blogs, canals de
distribució, serveis postvenda, garanties i atenció al client:

En el cas d’activitats amb establiment comercial, detalleu quina política de marxandatge
(col·locació i exposició del producte) feu dins de l’establiment i definir les accions de
promoció del vostre aparador:
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5. Sistema de producció, comercialització o
prestació del servei
Descripció del procés productiu (empreses industrials) i del procés de comercialització i/o
organitzatiu per aconseguir una prestació adequada del servei (empreses de serveis):

6. Organització de l’empresa
Equip promotor:
NOM DEL
PROMOTOR/A

FORMACIÓ

EXPERIÈNCIA EN EL
SECTOR

SITUACIÓ LABORAL
(abans de l’inici de
l’activitat)

Ocupat
Aturat
Ocupat
Aturat
Ocupat
Aturat

Nombre de persones contractades en el moment de la constitució de l’empresa

Homes
Dones

-

Mitja jornada
Tipus de contracte
- Indefinit
- Temporal
- En pràctiques
- Formació
Contracte mercantil *

Jornada completa
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Nombre de persones contractades a l’actualitat:

Homes
Dones

-

Mitja jornada
Tipus de contracte
- Indefinit
- Temporal
- En pràctiques
- Formació
Contracte mercantil*

Jornada completa

Comissionistes col·laboradors i anàlegs

7. Dades econòmiques i financeres
Evolució de vendes (en milers d’euros):
Feu-hi constar la facturació aproximada des de l’any d’inici i fins a una previsió per al 2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Previsió
2019

Total
facturació

Nivell de despesa per any d’activitat
Fixes: cost salarial, arrendaments, subministraments, diverses, etcètera.
Variables: costos del producte / servei

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Previsió
2019

Despeses
fixes
Despeses
variables
TOTAL
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8. Responsabilitat social
Respecte al medi ambient

Millores socials per als treballadors (flexibilitat horària, llar d’infants, mútues, tiquet
restaurant...)

Compromís amb el territori
(Activitats d’interès social, aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats)

9. Estratègia de creixement
Objectius de l’empresa a mig i llarg termini
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10. Expliqueu per què creieu que la vostra
empresa mereix el premi
(Segons els criteris establerts a les bases.) Podeu aportar documentació que reforci la
vostra candidatura al premi.
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