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Signatura / Firma:
PROMOTOR/A 3

Signatura / Firma
PROMOTOR/A 2

: Signatura / Firma
PROMOTOR/A 1

:

València,

(1) Vegeu full 2
     Ver hoja 2

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)   

Nom i cognoms  / Nombre y apellidos 

Nom i cognoms  / Nombre y apellidos 

Nom i cognoms  / Nombre y apellidos 

NIF

NIF

NIF

C. postal

C. postal

C. postal

Localitat / Localidad

Localitat / Localidad

Localitat / Localidad

Telèfon / Teléfono

Telèfon / Teléfono

Telèfon / Teléfono

Data naixement / Fecha nacimiento

Data naixement / Fecha nacimiento

Data naixement / Fecha nacimiento

Adreça / Dirección

Adreça / Dirección

Adreça / Dirección

Tel. mòbil / Tel. móvil

Tel. mòbil / Tel. móvil

Tel. mòbil / Tel. móvil

Adreça electrònica / Correo electrónico

Adreça electrònica / Correo electrónico

Adreça electrònica / Correo electrónico

Percentatge participació / Porcentaje participación

Percentatge participació / Porcentaje participación

Percentatge participació / Porcentaje participación

AE.IN.35

NOM DEL PROJECTE:
NOMBRE DEL PROYECTO:

PROMOTOR/A  1 (Persona que es designa com a representant del projecte / Persona que se designa como representante del proyecto)

PROMOTOR/A  2

PROMOTOR/A  3

DADES DE CONTACTE A L’EFECTE DEL PROJECTE / DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DEL PROYETO
                                                                                                    

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (1)

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES

SOL·LICITUD / SOLICITUD

S'ha convocat l’Itinerari Creació i Consolidació d'Empreses destinat a fer suport i fomentar la creació d'empreses, per la qual cosa desitgem 
participar amb el projecte següent:

Itinerario Creación y Consolidación de EmpresasSe ha convocado el  destinado a apoyar y fomentar la creación de empresas, por lo que 
deseamos participar con el siguiente proyecto:

Que acomplits els requisits exigits en la convocatòria, que siga admesa la sol·licitud per a participar en l’Itinerari Creació i Consolidació 
d'Empreses.

Que reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria, que sea admitida la solicitud para participar en el Itinerario Creación y Consolidación de 
Empresas.

Llengua / Lengua Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / Correo electrónico

Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Nom de la via / Nombre de la vía Número Bis Bloc / Bloque Escala / Escalera Planta Porta / Puerta Km               

Codi postal / Código postal Província / Provincia PaísMunicipi / Municipio

31.45-105 A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



a) Descripció de l’activitat / Descripción de la actividad.

b) Pla comercial.  Quins productes i/o servicis s’hi vendran. Quina és la seua clientela i la seua competència. Localització. Promoció i publicitat.

c) Pla de producció. 

Plan comercial. Qué productos y/o servicios se venderán. Quién es su clientela y su competencia. Localización. Promoción y   

Procés de prestació o elaboració del servici o producte. Compres i subministraments. Equips i infraestructures.
Plan de producción. Proceso de prestación o elaboración del servicio o producto. Compras y suministros. Equipos e infraestructuras.

d) Organització. Recursos humans, funcions que s’hi realitzaran, perfils necessaris. Tramitació. Tràmits que s’han de realitzar per a iniciar   
 Organización. Recursos humanos, funciones a realizar, perfiles necesarios. Tramitación. Trámites que se tienen que realizar para iniciar la actividad.

e) Pla financer. Inversions. Cal detallar una llista amb les possibles despeses i/o inversions que es realitzaran abans de començar l'activitat. 
Finançament. Fonts de finançament.
Plan financiero. Inversiones. Detallar una lista con posibles gastos y/o inversiones a realizar antes de comenzar la actividad. Financiación. Fuentes 
de financiación.

f) Ingressos i despeses. Ingressos i despeses previstos per al primer any d'activitat.
Ingresos y gastos. Ingresos y gastos previstos para el primer año de actividad.

publicidad.

l’activitat.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EMPRESARIAL / DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este 
formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de 
València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions 
pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del 
Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de València.

 (1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este 
formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de València y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio 
de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia 
presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de València.

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD / DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1. Fotocòpia del DNI de la persona o persones promotores / Fotocopia del DNI de la persona o personas promotoras.

2. Curriculum vitae de la persona o persones promotores / Curriculum vitae de la persona o personas promotoras.

3. Targeta de demandant d’ocupació, si és el cas / Targeta de demandante de empleo, en su caso.

4. Certificat de diversitat funcional (mínima 33%), si és el cas / Certificado de diversidad funcional (mínimo 33%), en su caso.

5. En cas d’empresa constituïda, certificat actualitzat de situació censal.
En caso de empresa ya constituida, certificado actualizado de situación censal.
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