Contingut mínim d'informació a incloure en la memòria explicativa del
projecte d'activitat professional a fer
Dades personals

•
•

Cognoms i nom.
Document nacional d'identitat o targeta d'identitat d'estrangers/es.

No cal incloure en la memòria el contingut dels
apartats següents quan se sol·licita el pagament
únic exclusivament per a la subvenció de les quotes de la Seguretat Social.

Capital necessari total
Dades del projecte

•

Import de les aportacions a la cooperativa, incloent-hi la
quota d'ingrés.

•

Descripció de l'activitat a desenvolupar. (Serveis a prestar o
béns a produir, nova activitat o activitat en funcionament...).

•

Import del desemborsament necessari per a l'adquisició
d'accions o participacions de la societat laboral o mercantil.

•
•

Domicili, localitat i província on s'exercirà l'activitat.

•

Import de la inversió prevista per realitzar una activitat com
a persona treballadora autònoma.

Dades del local on tindrà lloc l'activitat:
¤¤ Indiqueu si el necessiteu o no.

•

Distribució prevista de la inversió indicada:

¤¤ Indiqueu si ja disposeu del local o no i si és propietat,
si l'adquirireu o el llogareu, i el cost de la compra o del
lloguer.

¤¤ Actius fixos (immobles, drets de traspàs, maquinària,
elements de transport, equips informàtics, d'altres).

¤¤ També, si escau, indiqueu l'adreça del local.

¤¤ Despeses necessàries per a l'inici de l'activitat o de la
constitució i posada en funcionament d'una entitat (càrregues tributàries, despeses de col·legiació, rènting).

¤¤ Actiu circulant (mercaderia, matèria primera, d'altres).

Marc jurídic en què s'exercirà l'activitat:
¤¤ Cooperativa.

¤¤ Despeses destinades al pagament de serveis específics
d’assessorament, formació i informació relacionades
amb l’activitat a exercir fins al 15 % de la quantia de la
prestació capitalitzada.

¤¤ Societat laboral (anònima o de responsabilitat limitada).
¤¤ Societat mercantil.
¤¤ Persona treballadora autònoma.

¤¤ Indiqueu si teniu prevista o no la contractació de persones treballadores.

¤¤ Comunitat de béns o societat civil irregular.
¤¤ Professional liberal d'alta al col·legi professional.
En els supòsits de cooperatives o societats laborals o mercantils, comunitats de béns o societats civils irregulars, cal
indicar la identitat dels socis/sòcies o comuners que en formin part.

•

Data prevista del començament de l'activitat, encara que
sigui anterior a la resolució aprovatòria. Sempre ha de ser
posterior a la data de sol·licitud.

Forma de finançament

•
•

Capital propi (estalvis, etc.).
Capital aliè (aportació de familiars, amics/gues, subvencions, etc.).
En el cas de crèdits bancaris o d'entitats financeres, es
farà constar:
¤¤ Import total del crèdit.
¤¤ Tipus d'interès.
¤¤ Període d'amortització.
¤¤ Cost de l'amortització.

•

Capitalització (import que es pretén obtenir en concepte
de pagament únic, segons les necessitats d’inversió, l’aportació obligatòria o el límit legal establert per a les persones
treballadores autònomes, si s’escau).

