
MEMÒRIA EXPLICATIVA 

1.DADES BÀSIQUES DE L'EMPRESA O ORGANITZACIÓ

1.1. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ

Raó social o nom de la persona física sol·licitant

Fòrmula jurídica (escull o escriu)

NIF

Adreça seu social

Web

Correu electrònic

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça on es realitza la inversió

1.2. PERSONA DE CONTACTE 

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon mòbil

Correu electrònic

Logotip de l'empresa

Relació de socis/es Nom i Cognoms Data de naixement Home (H)/Dona (D) Treballa a l'empresa (X) % capital

Soci / Sòcia 1

Soci / Sòcia 2

Soci / Sòcia 3

Soci / Sòcia 4

Soci / Sòcia 5

Soci / Sòcia 5

Soci / Sòcia 6



Sector de producció i descripció de l'activitat empresarial i del mercat a qui es dirigeix l'activitat (identificació de la 

competència, posició respecte a la competència i causes) - COMPLETAR A L'ANNEX II.,si escau

2011 2012 2013

Volum de facturació

% exportació (si s'escau)

1.3. INFORMACIÓ GENERAL 

Breu història de l'activitat, anys d'activitat i experiència en el sector - COMPLETAR A L'ANNEX I, si escau

Nota I: NOMÉS EMPRESES EN FUNCIONAMENT 
Nota II: En el cas d'empreses turístiques, indicar % de clients estrangers. 
 

En cas que l'empresa no exporti però dediqui recursos a captar mercats exteriors, especificar quines accions s'han 

dut a terme i quins i quants recursos s'hi han destinat  (participació a fires, pàgina web en idiomes, etc.)



Anàlisi / descripció de les variables d'èxit de l'activitat (De què depèn l'èxit de l'activitat)

Marca la casella si l'empresa està adherida a la Junta Arbitral de Consum

Producte/s o servei/s principal/s que s'ofereixen o s'oferiran al mercat



1.4. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 

Si disposes d'una imatge de l'organigrama de la teva empresa, enganxa-la aquí



1.5. Percentatge de treballadors segons procedència (residència actual).  NOMÉS EMPRESES EN FUNCIONAMENT

Comarca Percentatge de treballadors

Garrotxa

Alt Empordà

Osona

Pla de l'Estany

Altres

Total
  Homes Dones

Menors de 25 anys Majors de 25 anys Menors de 25 anys Majors de 25 anys

Fixos

Temporals

Subtotal

Llocs de 
treball 
actuals

En cas afirmatiu, especifiqueu amb quins centres s'han realitzat, quines són les seves característiques i si en 

l'actualitat hi ha alguna persona a l'empresa amb contracte de pràctiques o similar

L'empresa té convenis amb centres educatius per facilitar la incorporació dels estudiants al món laboral?

Omple el quadre següent amb les dades dels treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat Social

Indicar el nombre de socis que treballen en l'empresa i que estan al règim d'autònoms (indicant sexe i edat)



1.6. IMPACTES DEL PROJECTE D'INVERSIÓ

La inversió contribuirà a reduir el consum d'aigua a l'empresa?

En cas afirmatiu, especificar i justificar.

La inversió contribuirà a millorar l'eficiència energètica en l'empresa?

En cas afirmatiu, especificar i justificar

En cas afirmatiu, especificar i justificar. 

La inversió s'adreça a persones d'algun dels col·lectiu amb necessitats especials?

En cas afirmatiu, especificar i justificar quins són els impactes ambientals del projecte i quines mesures s'han previst 
per reduir-los

S'han previst mesures per reduir l'impacte ambiental del projecte?



En cas afirmatiu, especificar i justificar quins són les noves tecnologies en les quals s'invertirà i com contribuiran a millorar 
l'empresa

En el projecte, s'ha previst invertir en noves tecnologies ?

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE D'INVERSIÓ

En quina data començareu les inversions previstes en el vostre projecte ? (cal concretar dia, mes i any)

Descripció del projecte d'inversió (motivació, pla d'actuacions previst, terminis d'execució, destinataris del producte o 
serveis, etc.

Compromís que adopta l'empresa en relació a la consolidació i/o creació de llocs de treball

1.6.b) CREACIÓ D'OCUPACIÓ 



Objectius i resultats esperats i variables d'èxit del projecte

En cas afirmatiu, especificar i justificar

Es tracta d'un servei bàsic i de proximitat no existent en el municipi i/o en la seva àrea d'influència?

Es tracta d'una nova línia de negoci de l'empresa?

En cas afirmatiu, especificar i justificar



Breu història de l'activitat, anys d'activitat i experiència en el sector .

 ANNEX I. 



 ANNEX II. 

Sector de producció i descripció de l'activitat empresarial i del mercat 


MEMÒRIA EXPLICATIVA 
1.DADES BÀSIQUES DE L'EMPRESA O ORGANITZACIÓ
1.1. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
1.2. PERSONA DE CONTACTE 
Relació de socis/es
Nom i Cognoms
Data de naixement
Home (H)/Dona (D)
Treballa a l'empresa (X)
% capital
Soci / Sòcia 1
Soci / Sòcia 2
Soci / Sòcia 3
Soci / Sòcia 4
Soci / Sòcia 5
Soci / Sòcia 5
Soci / Sòcia 6
2011
2012
2013
Volum de facturació
% exportació (si s'escau)
1.3. INFORMACIÓ GENERAL 
Nota I: NOMÉS EMPRESES EN FUNCIONAMENT
Nota II: En el cas d'empreses turístiques, indicar % de clients estrangers.
 
MODEL ORIENTATIU PER A COMPLIMENTAR LA MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PROJECTE D’ACTIVITAT PRODUCTIVA (VERSIÓ EMPRENEDORS) 
lgarcia
Normal
Usuari
11
Microsoft Office Word
02/11/2011 13:23:00
12/01/2011 15:36:00
02/11/2011 17:11:00
319
2
530
3094
4
76288
97
64
3587
1.4. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
1.5. Percentatge de treballadors segons procedència (residència actual).  NOMÉS EMPRESES EN FUNCIONAMENT
Comarca
Percentatge de treballadors
Garrotxa
Alt Empordà
Osona
Pla de l'Estany
Altres
Total
  Homes
Dones
Menors de 25 anys
Majors de 25 anys
Menors de 25 anys
Majors de 25 anys
Fixos
Temporals
Subtotal
Llocs de
treball
actuals
Omple el quadre següent amb les dades dels treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat Social
1.6. IMPACTES DEL PROJECTE D'INVERSIÓ
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE D'INVERSIÓ
1.6.b) CREACIÓ D'OCUPACIÓ 
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