
FORMULARI 
D’INSCRIPCIÓ

Premi 
Dona Autònoma 
CaixaBank 2020



DADES DE CONTACTE DE LA CANDIDATA

RESPONSABILITATS I SITUACIÓ DE LA CANDIDATA  
EN EL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

INFORMACIÓ PERSONAL DE LA CANDIDATA

NOM COMPLET (tal com apareix al DNI)

CÀRREC ACTUAL

DNI o document equivalent

TEMPS EN EL NEGOCI

DOMICILI ACTUAL COMPLET

TELÈFONS DE CONTACTE

ADREÇA ELECTRÒNICA

DATA I LLOC DE NAIXEMENT

ÉS GESTORA O COGESTORA DE L’EMPRESA O NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA?

Gestora Cogestora. Si és cogestora, cal indicar qui són els altres cogestors:



INFORMACIÓ DEL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

INFORMACIÓ BÀSICA DEL NEGOCI

NOM, MARCA, RÈTOL O EQUIVALENT

RAÓ SOCIAL

PROVÍNCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA

WEB

CIF

TELÈFONS

PÀGINES EN XARXES SOCIALS

CIUTAT CODI POSTAL 

ADREÇA

SECTOR D’ACTIVITAT (amb CNAE)

ANTIGUITAT DEL NEGOCI

DATA D’ALTA AL CENS D’EMPRESARIS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA  
(o de constitució si el negoci està en comunitat de béns, en una societat civil o una altra forma

societària que permeti agrupar autònoms, excloent-hi les societats limitades)

CNAE



DESCRIPCIÓ GENERAL DEL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

INFORMACIÓ ECONÒMICA I D’ACTIVITAT DEL NEGOCI  
AMB QUÈ CONCURSA

Breu descripció del negoci (no més de 300 paraules).

INFORMACIÓ DEL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

DADES 2018 2019

Facturació 

Facturació per  
activitat internacional 

Descripció actual  
i històrica de l’activitat 
empresarial 

Grau de desenvolupament 
actual de l’activitat 
empresarial, perspectives  
i pla de negoci, si n’hi ha

Inversió total  
del negoci 

Nombre mitjà  
de treballadors 

Beneficis totals  
abans d’impostos



EXPOSICIÓ DE MÈRITS PERSONALS DE LA CANDIDATA

EXPOSICIÓ DE MÈRITS

Exposi en no més de 300 paraules els motius i mèrits personals pels quals considera 
ha de ser premiada.

Per a cada un dels casos enumerats més a baix especifiqui molt breument (no més de 
100 paraules) els seus mèrits personals. Si en algun cas no n’hi ha cap, deixi aquesta 
casella en blanc.

 Trajectòria professional indicant càrrecs i responsabilitats assumides.  

 Formació professional i acadèmica, cursos, seminaris, trobades, etcètera.  

 Tasca social al seu entorn.  

 Premis, guardons i reconeixements personals obtinguts.  

 Altres activitats empresarials, diferents de la del negoci amb què concursa, que dugui a 

terme o que hagi dut a terme.  



EXPOSICIÓ DE MÈRITS DEL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

EXPOSICIÓ DE MÈRITS

Exposi en no més de 300 paraules els motius i mèrits empresarials pels quals considera 
ha de ser premiada. 

Per a cada un dels casos enumerats més a baix especifiqui molt breument (no més de 
100 paraules) els mèrits de l’empresa o negoci amb què concursa. Si en algun cas no 
n’hi ha cap, deixi aquesta casella en blanc. 

 Fortalesa, grau de desenvolupament, consolidació i èxit en la producció i comercialització 

de béns i serveis. 

 Grau d’innovació. 

 Creació d’ocupació. 

 Activitat internacional.



EXPOSICIÓ DE MÈRITS DEL NEGOCI AMB QUÈ CONCURSA

 Aspectes mediambientals i de sostenibilitat de l’activitat.

 Inversió inicial i total efectuada en el negoci i grau d’implicació personal en la inversió.

 Impacte social, vinculació i tasques relacionades en l’àmbit social. 

 Estabilitat i potencial de creixement del negoci. 

 Altres aspectes destacables, com l’excel·lència comercial, participació en grups  

de lideratge, etcètera.



Mitjançant aquest document, la sotasignada presenta la seva candidatura al Premi Dona Autònoma CaixaBank 2020 
i declara que ha llegit detingudament les seves bases (disponibles al portal www.CaixaBank.cat), en coneix totes les 
clàusules i les accepta en la seva totalitat.

DIVERSOS

INFORMACIÓ ADDICIONAL

OBSERVACIONS (inclogui aquí assumptes que no es recullen en aquest formulari i aclariments)

ÉS CLIENTA DE CAIXABANK?

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Si vol adjuntar informació complementària que consideri

convenient per a l’avaluació de la seva candidatura, la pot adjuntar en formats Word, JPG i PDF)

SÍ SÍNO NO

ESTÀ ASSOCIADA A L’ATA?



DIVERSOS

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

Les dades de caràcter personal que es proporcionin al formulari s’inclouran en fitxers el responsable del tractament 
dels quals és CaixaBank, SA (“CaixaBank”), amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4 de València. 

Les dades que es demanen són necessàries per participar en el premi i, si és el cas, per lliurar-lo i es tracten amb les 
finalitats següents:         

 Identificar el participant 

 Validar i verificar els requisits de participació en el premi, inclosa, si és el cas, la condició de client de CaixaBank

 Gestionar la selecció de guanyador i lliurament del premi, en cas de resultar premiat  

Així mateix, les dades es tracten per complir les obligacions normatives que es requereixin a CaixaBank. Pot consultar 
informació addicional sobre com CaixaBank tracta les dades a www.caixabank.com/privacidad.

Les dades personals es poden comunicar a autoritats i organismes públics per acomplir una obligació legal requerida 
a CaixaBank, com també a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per gestionar aquest premi.                                    

Les dades es tracten mentre estiguin vigents les autoritzacions que es derivin de la participació en aquest premi; sens 
perjudici d’això, es bloquegen passats 60 dies des de la data de lliurament del premi i es conserven (durant el termini 
de prescripció de les accions que es deriven d’aquestes relacions) als únics efectes d’acomplir les obligacions legals 
que es requereixin, i per formular, exercir o defensar reclamacions.                                                    

Es poden exercir els drets i les reclamacions davant de l’Autoritat de Protecció de Dades en relació amb les dades de 
caràcter personal d’acord amb la normativa vigent, a l’apartat de correus 209-46080 València, o a www.caixabank.
com/ejerciciodederechos 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Per a la qual cosa signa en data SIGNATURA
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