
ContacteDades bàsiques Activitat econòmica

Àmbits de Bones Pràctiques:

Innovació en l’activitat.

Desenvolupament territorial.

Internacionalització.

Col·laboració i intercooperació.

Gestió i organització interna.

Transformació en cooperativa.

Impacte:

Social

Cultural

Mediambiental

Altres:

Forma Jurídica

Xarxa a la qual pertany

Altres xarxes:

Nom jurídic: 

NIF/CIF: Nº socis:

Data de constitució: Nº treballadors:

CNAE Principal: Tercer Sector Social:

Web entitat 

Xarxes socials: 

Carrer: 

Municipi: Codi postal: 

Comarca: Província:

Coordenades: Telèfon:

Correu electrònic:

Persona de contacte: 

Facturació anual: Àmbit geogràfic: 

Nom del sector d’activitat: 

Descripció de l’activitat:

Sinopsis de l’activitat / 800 caracters max.
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