
 

 

 

 

Pla d’empresa 

 

Nom de l’empresa 
 

 

 

 

 
Nom i cognoms:  

Data de realització:  

 

 

 

 



DADES PERSONALS DELS 
EMPRENEDORS. 
(Dades particulars de cada emprenedor) 

 

Nom i cognoms: 

Adreça:  

Codi Postal: 

Localitat:  

Comarca: 

Telèfon de contacte:  

NIF:  

Data de naixement:  

 

Dades acadèmiques: 

(Estudis realitzats, any i lloc on es van realitzar) 

 

•  

•  

•  

 

 

 

Llocs on ha treballat: 

(Nom de l’empresa, anys i treballs realitzats en l’empresa) 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

 



DADES DE L’EMPRESA. 
1.- LA IDEA: 

 Motius de la iniciativa: 
(Raons per les quals vol muntar l’empresa). 

 

 Persones que han influït en prendre la decisió: 
(Persones que han ajudat a tirar endavant amb la creació de l’empresa) 

 Objectius personals que es volen aconseguir: 
(Fites que es volen aconseguir) 

 

2.- EL PRODUCTE O SERVEI 

 Descripció del servei: 
(Tipus d’empresa que es vol crear i quines tasques es realitza) 

 Necessitats que pretén cobrir: 
(Quines mancances ha de cobrir) 

 Nom del producte o servei: 
(nom que es dona a l’empresa) 

 

3.-ELS CLIENTS I LA COMPETÈNCIA. 

 Característiques dels clients: 
(A quin tipus de gent va dirigida l’empresa) 

 La competència: 
(Existència d’empreses que es dediquen al mateix servei) 

 Proveïdors: 
(Proveïdors amb els que tindrem contactes) 

 

 

 



4.- EL LOCAL, LES EINES I LA MAQUINÀRIA. 

 Materials necessaris: 
(Elements que es necessiten per a realitzar el servei: enumerar maquinaria i eines, 

instal·lacions que es realitzaran) 

 El local: 
(Adreça del local, distribució i superfície en m2 ) 

 

5.- LA PUBLICITAT. 

(Accions que es duran a terme per a donar a conèixer l’empresa) 

 

6.- LA GESTIÓ EMPRESARIAL 

(Persones que duran a terme el negoci, persones que treballaran i tasques a realitzar) 

 

7.- LA FORMA JURÍDICA. 

(Forma jurídica que adoptarà l’empresa) 

 

8.-ESTUDI ECONÒMIC – FINANCER 

Crèdit que es demana: 

Entitat bancària (oficina): 

Anys d’amortització del crèdit: 

 

Ingressos mensuals 

Despeses mensuals: (especificar-los per cada concepte ) 

• Matèries primeres 

• Sous ( emprenedor i assalariats ) 

• Seguretat Social ( Emprenedor i assalariats ) 

• Subministraments ( despeses de telèfon, llum , aigua...) 

• Altres despeses ( lloguers, assegurances, gestoria, manteniment...) 

• Quota préstec 

• Impostos 



 

 

PLA D'INVERSIONS INICIAL  

Edificis, locals i terrenys  

Maquinaria i eines  

Instal·lacions  

Elements de transport  

Equips per a processos d'informació  

Aplicacions informàtiques  

Mobiliari i estris  

Drets de traspàs/Patents i marques  

Dipòsits i Fiances  

Despeses de constitució i posada en 

marxa 

 

Existències  

Altres despeses  

Provisió de fons  

TOTAL  

 

 

PLA DE FINANÇAMENT  

COMPTE  IMPORT  

Recurs propis  

Crèdits o préstecs  

Subvencions  

Capitalització  

D'altres  

TOTAL  

 

 

 



 


