
FULL DE PARTICIPACIÓ

EVOLUCIÓ PLANTILLA

Personal assalariat (*)

Personal autònom i altre

Anys 2019 2020 2021

2019 2020 2021

EVOLUCIÓ FACTURACIÓ 
euros euros euros

Nacional:

Exportació (zona euro)

Exportació (zona no-euro)

Total facturació (*)

(*) Nacional + exportació.

(*) En cas de personal assalariat a temps parcial assignar en proporció a la seva dedicació.

DADES DE L’EMPRESA

Persona de contacte:Empresa:

NIF:

Descripció Activitat:

Càrrec:

CNAE:

Composició capital social: % nacional / % estranger

Adreça fiscal:

Població: CP:

Tel: Fax:

Web:

Any de constitució de l’empresa:

Correu electrònic:

Sector:

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

2019 2020 2021

euros euros euros

EVOLUCIÓ DADES ECONÒMIQUES 

Cash-Flow

BAI (benefici abans dels
impostos)
% de fons propis respecte
el passiu

www.lleidaacceleraelcreixement.com

INVERSIÓ 

euros euros euros

Total inversió realitzada

2019 2020 2021

• Edificis / Instal·lacions • Maquinària • Medi ambient • Riscos laborals • Formació • R+D+I • Qualitat • Noves tecnologies
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Quines accions fa la vostra empresa en R+D+I?

LLEIDA

Important: Envieu aquests fulls de participació com a màxim el 24 d'octubre de 2022. Els podeu remetre per correu electrònic a 
l’adreça info@lleidaacceleraelcreixement.com o per correu postal al carrer Rambla de Ferran 8. 25007 Lleida, Sra. Rut López.
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COMENTARI DE LES ACCIONS MÉS DESTACABLES DE 2021

NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquest camp
• 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. 

QUINES SÓN LES 3 PRINCIPALS MOTIVACIONS DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?

Línies de treball prioritàries del pla de creixement: Transformació digital    Internacionalització    Comercialització  
Finançament  Organització i equip directiu
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MATERIAL COMPLEMENTARI QUE S’ADJUNTA

Catàlegs Presentacions Vídeo / Fotos Mostres Altres:

GRAU D’INTERNACIONALITZACIÓ
Exportació 2021 Any d’implantació a l’exterior

Països euros Delegació comercial Fàbrica

TOTAL

QUIN HA SIGUT EL PRIMER CANAL PEL QUAL HA CONEGUT EL PROGRAMA?

Diputació Lleida         PIMEC         Centre Local Col·laborador         Xarxes Socials         Altres

MEDI AMBIENT

L’empresa disposa del certificat ISO 14001 i/o EMAS?    Si    No
(En cas que si cal adjuntar una còpia)

En cas negatiu, l’empresa té implantades mesures ambientals?    Si    No

En cas que si, quines? 

LLEIDA

www.lleidaacceleraelcreixement.com
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Important: Envieu aquests fulls de participació com a màxim el 24 d'octubre de 2022. Els podeu remetre per correu electrònic a 
l’adreça info@lleidaacceleraelcreixement.com o per correu postal al carrer Rambla de Ferran 8. 25007 Lleida, Sra. Rut López.
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Les dades personals de contacte recollides amb aquest formulari i qualsevol altre document derivat del Programa Accelera el Creixement, estan 
protegides d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Els responsables del tractament són PIMEC, micro petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) i la Diputació de Lleida
que tractaran les seves dades per gestionar la seva participació en el Programa Accelera el Creixement.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o les responsabilitats que 
se’n poguessin derivar. Les dades no seran cedides a tercers excepte amb els ajuntaments que puguin participar en aquest programa i en els 
casos en què hi hagi una obligació legal.

També l’informem que les seves dades de contacte poden aparèixer en els dossiers que es distribueixen entre els altres participants, però en cap 
cas es farà publiques en la web del programa ni en cap altre mitjà de difusió sense el seu previ consentiment.

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit de les seves dades personals, així com 
l’oposició al seu tractament. Per a això, s’haurà de dirigir a PIMEC per correu postal a C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona o mitjançant correu 
electrònic a privacitat@pimec.org.

Signatura representant legal de l'empresa i segell.

DECLARO:

- Que l’empresa presentada està al corrent de les seves obligacions tributàries i així com de les obligacions davant la Seguret
- 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, BAI, plantilla,  i exportació als 3 anys després de la 
seva participació en el programa per tal de mesurar i valorar els objectius i resultats del programa.

COMPROMÍS DE L’EQUIP DIRECTIU EN EL PROGRAMA

Qui en forma part ; trajectòria ; objectius ; altres dades destacables

Confirmo que tinc recursos i disponibilitat per seguir part del programa en línia

www.lleidaacceleraelcreixement.com

LLEIDA
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