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Pla d’empresa











Nom i cognoms: 			
Lloc i data de naixement: 	
Adreça: 				
Codi postal i municipi: 		
Telèfon de contacte: 		


Tipus de negoci: 		
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Pla d’empresa :		14
Resum
Nota orientativa: Breu resum d'una pàgina com a màxim en el qual s'expliqui la idea de negoci i es destaquin els aspectes més rellevants del projecte.


























Persona emprenedora
Nota orientativa: Breu presentació de l’emprenedor/a.







Característiques personals

Punts Forts
Punts Dèbils









Motivació
Nota orientativa: Explicació de la motivació i els objectius personals de l’equip al capdavant del projecte empresarial.







Idea de negoci
Idea de negoci
Nota orientativa: Descripció de la necessitat que hem detectat per posar en marxa el nostre projecte, i de les seves característiques principals.







El producte i/o servei
Nota orientativa: Descripció del producte (o servei) amb el qual es vol satisfer la necessitat del públic objectiu. 







Té algun element diferenciador respecte als productes de la competència? (Pot ser una diferenciació en les característiques pròpies, en els canals de distribució, en el preu, etc.)




Localització
Nota orientativa: Definir la ubicació de l’empresa i explicar què s’ha valorat per decidir-la. Descripció del local (superfície, disponibilitat de subministres, possibles reformes, etc.) Parlar dels recursos materials necessaris: Maquinària productiva, Mobiliari, Equipament, Etc...







Anàlisi del mercat
Estudi de mercat
Nota orientativa: Situació actual del mercat i expectatives futures. Mercat potencial i estimar quina part d’aquest mercat potencial pot ser mercat efectiu. Grau d’accessibilitat al mercat: si hi ha barreres d’entrada per una legislació específica, homologacions de productes, de tipus tecnològic, etc. Anàlisi de les necessitats, procés de compra i hàbits de consum.






Públic objectiu
Nota orientativa: Determinar a qui va dirigit el nostre producte/servei.











Identificació de la competència
Nota orientativa: Conèixer quina serà la competència i presentar els avantatges del nostre producte o servei respecte a la competència.















Pla de Màrqueting
Estratègia de màrqueting i proposta de posicionament
Nota orientativa: Com ens volem posicionar? Quina imatge volem donar? Com volem que ens coneguin? ... 












Comunicació
Nota orientativa: Quines accions prendrem per aconseguir el posicionament desitjat? Quin pressupost haurem de destinar a aquestes accions i en total a l’estratègia de màrqueting?



Pla d’operacions
Nota orientativa: Descriu amb quins mitjans tècnics, humans i materials compta el projecte.


Adequació local:



Equipaments:


Estoc inicial i materials de consum:


Despeses Inicials: 


Recursos humans:



Total costos:
Adequació local  …................................... 	
Cost previst equipament inicial ….............. 	
Cost previst estocs inicial …...................... 	
Cost despeses inicial …............................. 	 

			
				TOTAL	......   



Identificar als proveïdors
Nota orientativa: Assenyalar la quantitat ideal d’estocs (de les matèries primeres, productes finals, etc). Com serà el procés de compres? Proveïdors, terminis d’aprovisionament, terminis de pagaments. 








Costos
Nota orientativa: Calcular els costos d’elaborar un producte (costos matèries primeres, embalatges, complements, etc.)  o servei. Si és una empresa comercialitzadora indicar els marges.







Preu
Nota orientativa: Criteris utilitzats en la fixació de preus.



Pla d’ Organització
Nota orientativa: Detallar el nombre de persones que treballaran en el negoci i determinar quines tasques realitzarà cadascuna. Definir quina serà l'organització del negoci i la retribució salarial.









El Pla Jurídic – Fiscal
Nota orientativa: Especificar la forma jurídica que tindrà el negoci i detallar els aspectes relatius a la seva constitució (tràmits necessaris i obligacions fiscals).






El Pla Econòmic – Financer

Pla Inicial d’inversions 

 
PRIMER ANY
INVERSIONS INTANGIBLES
0,00
Propietat industrial (patents i marques)

Drets de traspàs

Aplicacions informàtiques

INVERSIONS MATERIALS
0,00
Terrenys

Construccions

Maquinària

Altres instal·lacions

Mobiliari

Equips processos informació

Elements de transport

Altre immobilitzat material

FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI
0,00
Fiances a llarg termini

Dipòsits a llarg termini

DESPESES DE CONSTITUCIÓ
0,00
EXISTÈNCIES
0,00
PROVISIÓ DE FONS
0,00
TOTAL INVERSIONS
0,00


Pla de Finançament Inicial

 
PRIMER ANY
Recursos propis
0,00
CAPITAL SOCIAL

Aportacions dels socis

Crèdits o préstecs
0,00
Capitalització
0,00
Subvenció
0,00
TOTAL FINANÇAMENT
0,00
Estimacions ingressos i despeses

Ingressos
La previsió de vendes plasmada al compte de resultats s’ha obtingut de la següent manera:






Despeses
Compres: En aquest apartat es recull la despesa en la compra dels productes per la venda, segons el marge mig calculat al punt costos.

Lloguer: el lloguer mensual del local comercial és de       € al mes.

Reparacions: s’ha comptat     € mensuals com a provisió de fons per quan calgui dur a terme qualsevol tipus de reparació o manteniment.

Subministraments (aigua, llum i telèfon): El local comercial és petit, però per la previsió s’estima amb un cost mensual de    € per l’aigua i    € mensuals per el consum elèctric, i    € de telèfon.

Primes d'assegurances: Assegurança del contingut del local, i l'assegurança de responsabilitat civil. El pagament serà anual per import de  euros.

Altres despeses: Aquest apartat inclou les factures de la gestoria administrativa assessoria, m'han calculat una quota mensual de  €.
Com a varis s’ha comptat  € mensuals com a provisió de fons per quan calgui dur a terme qualsevol despesa no recollida en els altres apartats. Al mes de juliol s’inclou el pagament de la taxa d’escombraries,  € que es pagaran anualment. També hi consta   € de publicitat i   € de l’alarma.

Sous i Salaris: En aquest apartat s'ha previst el salari que pugui tenir la persona promotora i titular  de l'activitat, comptant   € mensuals. No es preveu la contractació de cap tipus de personal assalariat.

Seguretat Social: La quota d'autònoms (R.E.T.A.), pagant la quota mínima per l’activitat que tinc fins al moment. €. Tot i que el primer any i mig aquesta quota està bonificada per fer les previsions numèriques no s’ha reflectit.

Interessos préstec: S'ha previst la concessió d'un préstec de   € a un tipus d'interès estimat del    %. S'ha calculat una simulació de préstec, s'annexa a continuació:



Compte de resultats a tres anys



 
PRIMER EXERCICI
SEGON EXERCICI
TERCER EXERCICI





IMPORT
%
IMPORT
%
IMPORT
%
INGRESSOS
Vendes/Prestació de serveis

0,0%

0,0%

0,0%
Subvencions a l'explotació

0,0%

0,0%

0,0%
TOTAL INGRESSOS
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
DESPESES
Compres/Treballs d'altres empreses

0,0%

0,0%

0,0%
Variació d'existències

0,0%

0,0%

0,0%
MARGE DE CONTRIBUCIÓ
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Serveis externs

0,0%

0,0%

0,0%
Despeses de personal

0,0%

0,0%

0,0%
EBITDA
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Amortitzacions

0,0%

0,0%

0,0%
Provisions

0,0%

0,0%

0,0%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Despeses financeres

0,0%

0,0%

0,0%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
Tributs

0,0%

0,0%

0,0%
RESULTAT
0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%


Càlcul del Punt d’ Equilibri


COSTOS FIXES MENSUALS

LLOGUERS
0,00
LEASING
0,00
REPARACIONS
0,00
SERV. PROF. IND.
0,00
TRANSPORTS
0,00
PRIMES D'ASSEGURANCES
0,00
PUBLICITAT
0,00
SUBMINISTRAMENTS
0,00
Aigua
0,00
Gas
0,00
Electricitat
0,00
Combustible
0,00
Telèfon, fax i internet
0,00
DESPESES DIVERSES
0,00
Gestoria
0,00
Oficina
0,00
Manutenció
0,00
Varis
0,00
DESPESES DE CONSTITUCIÓ
0,00
TRIBUTS
0,00
PERSONAL
0,00
DESPESES FINANCERES
0,00
AMORTITZACIONS
0,00
TOTAL COSTOS FIXES
0,00


MARGE COMERCIAL
0,00%


PUNT D'EQUILIBRI
0,00





