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Ajuntament de Cocentaina

Model Resumit Pla Viabilitat

1.- Perfil del client

    Dades personals: nom, edat, data i país de naixement, nacionalitat, estat civil, persones a càrrec, renda anual.

    Perfil professional de l'emprenedor: estudis realitzats, experiència professional.

    Situació laboral actual.

    Data d'inicio:

    Descripció de l'activitat que s'inicia o s'amplia.

    Nom comercial.

2.- Idea del negoci

    Àrea geogràfica d'influència.

3.- Mercat

    Publicitat i estratègies de promoció.

    Distribució: Descripció de la distribució del producte (major/al detall), si és en el local, si és al domicili,...

    Descripció del producte o servei.

4.- Pla comercial

    Número d'empleats i definició de funcions (en el seu cas).

    Perspectives d'evolució de la plantilla (si és el cas).

5.- Plantilla
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6.- Depeses de posada en funcionament del negoci

1 Edificis, locals i terrenys

2 Maquinària, ferramentes, instal·lació i mobiliari

3 Elements de transport

4 Equips informàtics i aplicacions

5 Drets de traspàs, patents, marques, depòsits i fiances

6 Despeses de constitució i posada en marxa

  TOTAL INVERSIONS

  Import

7.- Detall de l'origen dels fons:

1 Recursos propis

2 Subvencions

3 Capitalització de l'atur (si hi ha)

4 Crèdits o prèstecs

5 Altres

  TOTAL 

  Import

8.- Previsió de resultats

INGRESSOS 

Vendes

DESPESES

Cost de vendes

Despeses de personal

Altres

RESULTAT DE L'EXERCICI

                                                                                          ANY 1                                                                                                 ANY 2

    Breu justificació de les previsions.

    Detall Informe de la vida laboral. Si es disposa d'ell, aportar informe del Ministeri de Treball i Assumptes Socials

Plantilla

    Si es disposa d'un Pla d'Empresa ja fet, adjuntar-lo.

de 20  ,    A   d     



INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
  
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats 
municipals sol·licitades per l'interessat.  
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en 
interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera 
inequívoca. 

Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca 
normativa legal que ho empare.  

Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades 
personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al 
tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional". 

Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent 
adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6 

  INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA 
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He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.

Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la 
documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.

Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant 
que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de 
dades.

Signatura:

A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 

Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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Model Resumit Pla Viabilitat
1.- Perfil del client
    Dades personals: nom, edat, data i país de naixement, nacionalitat, estat civil, persones a càrrec, renda anual.
    Perfil professional de l'emprenedor: estudis realitzats, experiència professional.
    Situació laboral actual.
    Data d'inicio:
    Descripció de l'activitat que s'inicia o s'amplia.
    Nom comercial.
2.- Idea del negoci
    Àrea geogràfica d'influència.
3.- Mercat
    Publicitat i estratègies de promoció.
    Distribució: Descripció de la distribució del producte (major/al detall), si és en el local, si és al domicili,...
    Descripció del producte o servei.
4.- Pla comercial
    Número d'empleats i definició de funcions (en el seu cas).
    Perspectives d'evolució de la plantilla (si és el cas).
5.- Plantilla
Plaça de la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 6703820 COCENTAINA  (Alacant)   CIF: P-0305600-I     
Ajuntament de Cocentaina
..\..\..\Contacts\Desktop\LOGOS\Escuts oficials\conselleria emprendedores.jpg
6.- Depeses de posada en funcionament del negoci
1
Edificis, locals i terrenys
2
Maquinària, ferramentes, instal·lació i mobiliari
3
Elements de transport
4
Equips informàtics i aplicacions
5
Drets de traspàs, patents, marques, depòsits i fiances
6
Despeses de constitució i posada en marxa
  TOTAL INVERSIONS
  Import
7.- Detall de l'origen dels fons:
1
Recursos propis
2
Subvencions
3
Capitalització de l'atur (si hi ha)
4
Crèdits o prèstecs
5
Altres
  TOTAL 
  Import
8.- Previsió de resultats
INGRESSOS	
Vendes
DESPESES
Cost de vendes
Despeses de personal
Altres
RESULTAT DE L'EXERCICI
                                                                                          ANY 1                                                                                                 ANY 2
    Breu justificació de les previsions.
    Detall Informe de la vida laboral. Si es disposa d'ell, aportar informe del Ministeri de Treball i Assumptes Socials
Plantilla
    Si es disposa d'un Pla d'Empresa ja fet, adjuntar-lo.
de 20                                                 
,                                               
 A        
 d                                               
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Responsable del tractament: Ajuntament de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registe General. Plaça de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades per l'interessat. 
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es  realitza en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure, específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare. 
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6
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He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.
Signatura:
A Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
Plaça la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alacant)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
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