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1. Dades de l'empresa sol·licitant

Nom de l'empresa / autònom

Forma jurídica

Sector d'activitat (CNAE)

Data de constitució / alta de treballador autònom

Adreça fiscal

Adreça operativa

Pàgiana web

Nombre de socisNIF

Nom i cognoms

2. Representant legal que signa la sol·licitud

DNI Càrrec 

Sol·licitud 
Premis Projecta't 2020

Àrea de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda 
Promoció Econòmica

Nombre de treballadors

Nom i cognoms

3. Dades de contacte per al seguiment de l'expedient

Adreça electrònica Telèfon 



4. Dades del projecte empresarial

Descripció de l’empresa i del producte/s o servei/s que comercialitza
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Descripció del mercat al qual es dirigeix l’empresa (sector d’activitat, segments, competència, potencial de 
mercat, creixement, internacionalització, etc.)
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Descripció del model de negoci (com es generen els ingressos, clients, punts de venda, distribució, estructura 
necessària, marges, etc.) 
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Descripció de l’estat en què es troba l’empresa (constitució recent, expansió, reformulació del negoci, etc.) 

Descripció de l’equip (nombre de persones que el formen, formació, experiència i percentatge de dedicació de cada una al 
projecte, data d’incorporació a l’empresa, etc.)
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Descripció de la necessitat de millora que té l’empresa i identificació dels objectius a assolir (internacionalització, millora 
de la gestió, implementació de nous models, nova línia de negoci, etc.)

Justificació de la necessitat d’un mentor per assolir els objectius descrits en l’apartat anterior i identificació del perfil a 
contractar
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Dades econòmiques

Facturació 2019

Facturació 2018
Facturació 2017
Facturació 2016

Nre. Treballadors 2019

Nre. Treballadors 2018
Nre. Treballadors 2017
Nre. Treballadors 2016

Identificació de l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) amb el qual s’alinea l’empresa 

Fi de  la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món. 

Fam zero: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure 
l'agricultura sostenible.

Salut i benestar: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.

Educació i qualitat: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de totes les dones i nenes.

Aigua neta i sanejament: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva ordenació sostenible i el sanejament 
per a tothom.

Energia assequible i no contaminant: Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i 
moderna per a tothom.

Treball decent i creixement econòmic: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

Indústria, innovació i infraestructura: Construir infraestructura resilient, promoure la industrialització 
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat en i entre els països.

Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Producció i consum sostenible: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Acció per al clima: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

Vida submarina: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per 
al desenvolupament sostenible.

Vida i ecosistemes terrestres: Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 
efectuar una ordenació sostenible dels boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i revertir la 
degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica.

Pau, justícia i institucions sòlides: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 
sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tothom i crear institucions eficaces, responsables i inclusives 
a tots els nivells.

Aliances per aconseguir els objectius: Enfortir els mitjans d'execució i revitalitzar l'aliança mundial per 
al desenvolupament sostenible.

No s’alinea amb cap ODS.
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Cada objectiu identifica unes fites a assolir. Consulteu a l’enllaç següent la fita que s’alinea amb la vostra empresa i 
escriviu-la a continuació: 

    https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Indiqueu com s’integra l’objectiu de desenvolupament sostenible en el model de negoci i l’estratègia de l’empresa (accions 
que es duen a terme, filosofia i valors, aplicació dels resultats, etc.)

Alimentació

Energia i recursos

Sistemes industrials

Indústries basades en el disseny

Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible

Indústries de la salut

Indústries culturals i basades en l’experiència

No encaixa en cap àmbit

Expliqueu el component de recerca, creatiu o d’innovació que té l’empresa 

Adequació a l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) Seleccioneu un 
dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT en què l’empresa encaixa. Consulteu la descripció dels àmbits sectorials líders 
a la pàgina 28 del següent enllaç: 

   http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/estrategia-ris3cat.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://catalunya2020.gencat.cat/web/.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/estrategia-ris3cat.pdf
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5. Declaració

Signatura

La persona signant, en representació de la institució, entitat, empresa o persona física, sol·licita participar als 
premis PROJECTA’T 2020, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i declara:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten es corresponen amb la
realitat.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de la convocatòria dels premis Projecta’t del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local.
Legitimació: compliment de l’obligació legal (art. 6.1 c RGPD) i de la missió d’interès públic (art. 6.1 e RGPD). Destinataris: 
les dades es comunicaran a altres ens quan sigui necessari als efectes del procediment administratiu. Drets de les 
persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 
limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

https://www.ddgi.cat/web/nivell/380/s-/Privacitat
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