
FULL D’INSCRIPCIÓ FÒRUM D’INVERSIÓ CAT SUD 

DADES DE L’EMPRESA 

Nom 

NIF 

Any constitució

Sector 

Població 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA 

Nom i cognoms: 

Data de naixement: DNI: 

Telèfon mòbil: Telèfon fix: 

Correu electrònic: 

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

SITUACIÓ DE L’EMPRESA 

Desenvolupament 
prototip/producte Tancament primers clients Comercialització Creixement 

NECESSITAT O PROBLEMA DE MERCAT I SOLUCIÓ APORTADA 

LOGO EMPRESA

Web 

Correu electrònic 

Província



MODEL DE NEGOCI (mètode per generar ingressos) 

CLIENTS CLAU / ACORDS DE COOPERACIÓ CLAU / FITES ACONSEGUIDES (si existeixen) 

SITUACIÓ DE MERCAT, CREIXEMENT, COMPETÈNCIA I POSICIONAMENT DESSITJAT 

EQUIP (socis, assessors externs i empleats claus) 

Import 2017 2018 2019 2020 

Facturació 

EBITDA 

Finançament extern

Aportacions dels socis

NECESSITAT DE FINANÇAMENT  (indica  imports, previsió temporal i destí del finançament)



• Per tal de participar, s'ha d'enviar aquest full omplert ocupacioiemprenedoria@dipta.cat.

• La data límit per enviar aquesta fitxa és el 20 de desembre de 2019.

• L'empresa candidata, amb l’enviament del full complimentat, sol·licita la
participació al Fòrum d’Inversió CAT SUD i autoritza a les entitats organitzadores l’ús de
les informacions aquí expressades, per poder fer el filtre de projectes del Fòrum així
com enviar la informació indicada els inversors que posteriorment manifestin interès
en el projecte.

Nota legal 

Tractament de dades: Emprenedoria 
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona. 
Telèfon 977 296 600/ Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat 
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon: 977 296603  Adreça 
electrònica: DPD@dipta.cat 
Finalitat del tractament: Assessorament a emprenedors en la creació i consolidació d’empreses. Formació a 
emprenedors i comunicació d’esdeveniments relacionats. 
Legitimació del tractament: Per assessorament i formació: Article 6.1 e) del RGPD, interès públic/exercici 
de poders públics. Per a altres activitats o finalitats: Article 6.1 a) del RGPD, el consentiment de la persona 
interessada. 
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal. 
Destinataris dades: No se’n preveuen. 
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la 
Diputació de Tarragona. 
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  
l’accés a les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, 
la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada. Dret a presentar reclamació: Es pot formular 
reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’APDCAT. 
Obligatorietat: Pel tractament d’assessorament i formació la persona interessada està obligada a facilitar les 
dades, atès que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 
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