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FULL D’INSCRIPCIÓ
És necessari complimentar tots els camps amb les dades corresponents perquè la candidatura sigui vàlida.

DADES DE L’EMPRESA
Empresa:

Any de constitució de l’empresa:

NIF:

Any de naixement dels propietaris:

Adreça fiscal:

Persona de contacte:

Població:

CP:

Correu electrònic:

Tel:

Fax:

Càrrec:
CCAE:

Adreça i municipi on s’ubica l’establiment/s:

Descripció activitat:

Web:

DADES ECONÒMIQUES

2018

2019

2020

Núm. establiments comercials
Facturació
Personal amb contracte indefinit
Personal autònom i eventual
Total inversió realitzada
Instal•lacions/Mobiliari comercial · Medi ambient · Formació ·
Qualitat · Noves tecnologies · Publicitat i imatge

BAI (benefici abans d’impostos)

GRAU DE DIGITALITZACIÓ
Xarxes socials

Sí

No

Web

Sí

No

App

Sí

No

Geocalització Google Maps

Sí

No

Ecommerce

Sí

No

MESURES COVID-19
Has rebut alguna prestació extraordinària relacionada amb la COVID-19?

Sí

No

Has accedit a finançament bancari relacionat amb la COVID-19?

Sí

No

Disposes de recursos i disponibilitat per seguir part del programa de forma online?

Sí

No

Important: Envieu aquest full de participació abans del 8 de juny de 2021. Els podeu remetre per correu electrònic a l’adreça
info@comerc21.cat, o per correu postal al carrer Viladomat, 174. 08015 Barcelona.

www.comerc21.cat
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ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS A QUÈ PERTANY

CANAL D’ENTRADA AL PROJECTE
CLSE

Ajuntament

PIMEC

Web

Associació de comerciants

Altres

OBJECTIUS QUE PRETÉN ASSOLIR L’EMPRESA AL PARTICIPAR EN EL PROJECTE

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES
Comercialització i màrqueting

Digitalització

Equip humà

Professionalització gestió

Altres:

COMENTARI DE LES ACCIONS MÉS DESTACABLES DE 2020
NOTA: Dades que cal tenir en compte per emplenar aquest full (podeu fer més còpies si us calen més fulls):
Obertura de punts de venda • Reforma i modernització dels establiments • Esforços formatius fets • Evolució de la plantilla • Introducció de suports
electrònics/informàtics als establiments • Participació en grups de compra • Innovacions comercials realitzades • Serveis nous/productes nous •
Implantació de noves tecnologies de la informació • Iniciativa comercial • Evolució històrica (es valorarà documentació acreditativa).

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 i beneficis durant l’any següent a la finalització del
projecte per tal de mesurar-ne i valorar-ne els objectius i resultats del projecte.

Les dades personals de contacte recollides amb aquest formulari i qualsevol altre document derivat del Projecte Comerç 21, 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 Barcelona que tractaran les seves dades per gestionar la seva vinculació amb el projecte Comerç 21.
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 projecte i en els casos en què hi hagi una obligació legal.
També l’informem que, a no ser que ens demani el contrari, les seves dades de contacte poden aparèixer en els dossiers que es
distribueixen entre els altres participants i en el directori d’empreses participants que es publiquen en la web del projecte
http://www.comerc21.cat/.
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

www.comerc21.cat

