Convocatòria d'Ajudes a emprenedors/ores per a la creació de
noves activitats a Mutxamel. Anualitat 2019.

MODEL DE MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTIVITAT

DADES DE QUI SOL·LICITA
Nom i cognoms:

NIF:

A) IDENTIFICACIÓ DEL PROMOTOR (Si l'activitat té un o més promotors o socis. Poseu les dades de tots)
A.1) Dades personals del promotor/soci de l'empresa.
Nom i cognoms
Domicili
Localitat

NIF
Província:

CP

A.2) Dades professionals de qui promou/soci.
A.2.1) Formació. (Destaqueu breument el que considereu més rellevant)
Ensenyament reglat.
Formació relacionada amb l'activitat de l'empresa.

Altra formació

A.2.2) Experiència professional. (Destaqueu breument el que considereu més rellevant)
Activitats professionals realitzades

Per compte d'altre

Per compte propi

Duració aproximada

Activitats professionals realitzades relaciona-des Per compte d'altre
amb l'activitat empresarial que es crearà.

Per compte propi

Duració aproximada

A.2.3) Aportació del promotor/soci.
Expliqueu breument quina és la contribució, econòmica o de treball, del promotor i, si n'hi ha, dels socis, a l'activitat econòmica.
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B) DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE PER AL QUAL SOL·LICITA AJUDA.
B.1.) Denominació i activitat de l'empresa
Nom o raó social de l'empresa:

Nom comercial:

Domicili de l'establiment empresarial o professional:
Domicili fiscal de l'empresa:
Forma jurídica
Nombre de promotors/socis:
Nombre de treballadors ( sense comptar els promotors):
Activitat que es farà: Feu una descripció breu del producte o servici que oferix (avantatges competitius, característiques del producte o
servici, etc.) així com les necessitats que vol cobrir.

Indiqueu quin és el motiu que vos impulsa a desenvolupar este tipus d'activitat.

B.2) Pla Comercial/ Organitzatiu
1.Clients
Descriviu les característiques més destacades del client potencial del vostre producte o servei, fent referència a aspectes com, sexe, edat,
nivell d'ingressos, nivell culturals, i comenteu si el client descrit correspon al que viu a l'entorn del negoci. Si el vostre producte o servei va
destinat a col·lectius, indiqueu si són PIMES, grans empreses, organismes públics,etc.

2. Competència.
Descriviu si hi ha empreses en la zona dedicades a la mateixa o similar activitat que us proposeu realitzar. En cas afirmatiu descriviu les
diferències entre el vostre producte o servei i el de la competència, pel que fa a qualitat, preus, presentació, serveis postvenda oferits,
qualitats del vostre producte que no són oferides per la competència, etc.

3. Promoció i publicitat.
Indiqueu breument si penseu utilitzar cap mitjà específic per a donar a conéixer la vostra empresa (premsa, ràdio, pàgines grogues,
cartells, descomptes de llançament, etc.).
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4. Organització i recursos humans.
Descriviu breument l'organització i els recursos humans que té l'empresa.

C) INVERSIÓ/GASTOS PER A L’ ENGEGADA DE L´ACTIVITAT I FINANÇAMENT.

C.1) Inversions inicials:
CONCEPTE
IMPORT ( €)
Adquisició de locals i terrenys
Adquisició de mobiliari
Adquisició d'elements de transport
Adquisició de maquinària
Adquisició de ferramentes
Adquisició d'equips informàtics
Drets de traspàs
Gastos de Constitució i engegada(1)
Condicionament del Local
Rètols
Altres inversions
TOTAL INVERSIONS INICIALS (2)
(1) Els gastos de constitució i engegada inclouen: els honoraris de notari, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes
Jurídics Documentats, honoraris del registre corresponent, registres de marques i patents, llicència d'obertura del local, que
incloga el cost del possible projecte exigit per a obtenir esta llicència, permisos administratius, llicència d'obres, el cost de
certificat negatiu del nom de la societat per part del registre mercantil central de Madrid, publicitat realitzada amb motiu de la
constitució de l'empresa.
(2) L'import total de la inversió inicial ha de ser igual a l'import total de finançament.
C.2 Recursos financers de les inversions indicades més amunt.
CONCEPTE
Recursos propis
Recursos aliens: Préstecs
Altres recursos aliens.
TOTAL FINANÇAMENT (2)

IMPORT( €)

Qui firma declara que tota la informació reflectida en esta memòria descriptiva es certa.
______________, _____ de___________ de 2019

________________
Firma de qui sol·licita

AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
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