
 

Ref. núm. exp.: BAPC2022000004 
 
 

PROMOTOR/A:  

NOM COMERCIAL PREVIST:  

 
1. IDEA 
Descripció de la idea / Necessitats que es satisfan  / Elements innovadors i/o 
diferenciadors 

 

Recursos materials necessaris (ubicació/espai) 
 



Recursos humans previstos / organització de l’equip  
 

2. MERCAT / PLA DE MARQUETING 
Serveis que s’oferiran / productes que es fabricara n 

 

Clients / Consumidors: 
 

Canals de distribució: 
 

Competència: 
 



Accions publicitàries que es realitzaran i estratèg ia comercial: 
 

Pla de fabricació del producte o prestació del serv ei: 
 

Justificació de la viabilitat: 
 

Inversió inicial prevista Finançament Resultats 
Descripció Quantitat (€) Descripció Quantitat (€) Descripció Quantitat (€) 

Maquinària: 
 Recursos 

propis: 
 

Previsió d’ingressos 1r any: 
 

 
Mobiliari: 

 Recursos 
externs 
(préstecs i/o 
subvencions): 

  
Previsió de despeses 1r 
any: 

 

Compra de 
local o similar: 

     

Eines i 
utillatges: 

     

Existències:   Resultats esperats 1r any:  

Instal·lacions:  

Despeses 
d’establiment: 
(registre 
mercantil, 
llicències, notari, 
contractes 
subministrament, 
i lloguer, 
gestoria, 
publicitat): 

 

 

*Total de la 
inversió: 

 *Total del 
finançament: 

 * Total de la inversió = Total del 
finançament 
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