ANNEX III
MODEL DE CONTINGUT MÍNIM DEL PLA DE VIABILITAT

1. Resum Executiu.
2. Breu referència a la història de la empresa, estructura societària, accionistes, òrgans
de gestió, organigrama de l'empresa, etc.
3. Introducció: valoració de l'impacte de la COVID-19.
a) Impacte en el mercat i en el negoci.
b) Impacte en l'estratègia.

c) Impacte en l'Empresa: situació pre-COVID-19, situació actual, i projeccions de negoci

i economicofinanceres que visualitzin la situació i la necessitat de suport financer
extern.

d) Perspectives de recuperació.

4. Identificació de la proposta que es fa al Fons.
5. Anàlisi externa:

a) Del mercat:

i) Evolució recent i situació actual.

ii) Amenaces/oportunitats.

iii) Tendències i evolució previsible.

b) Del sector/clients i competència:

i) Evolució recent i situació actual.

ii) Amenaces/oportunitats.

iii) Tendències - evolució previsible.

c) Anàlisi comparativa (Benchmark).

6. Anàlisi interna:

a) Estructura organitzativa, operativa i productiva. Recursos disponibles.

b) Impacte social i econòmic de l'Empresa.

c) Diagnòstic de l'Empresa i de les seves Unitats de Negoci. Fortaleses/Febleses.

d) Principals actuacions i dades de la Companyia en els últims anys, incloent-hi històrics
d'activitat i d'estats financers, detallats per àrees/divisions/unitats de negoci.

e) Posicionament competitiu.

7. Definició de l'estratègia de viabilitat per superar la situació de crisi.
a) Posicionament i estratègia pre-COVID-19.

b) Posicionament i estratègia post-COVID-19. Dins dels possibles escenaris estratègics,
formulació d'un model de desenvolupament sostenible en el marc actual i en el

previsible. Identificació de l'estratègia per a cada unitat de negoci (situació actual vs.
situació objectiu):

i) Definició de l'estratègia per a la viabilitat, incloent-hi l'estratègia de transició
ecològica (especialment mediambiental i energètica), d'innovació i

desenvolupament, de capital humà i relacions laborals (incloent-hi la igualtat

de gènere).

ii) Línies i eixos estratègics per a la seva execució.

iii) Factors crítics/claus d'èxit.
iv) Indicadors rellevants.

8. Pla d'Acció/full de ruta.

a) Definició dels projectes estratègics a dur a terme per aconseguir la viabilitat.
b) Accions a realitzar i actuacions-clau.
c) Objectius a curt i mitjà termini.

d) Cronograma d'actuacions.

9. Plans específics per aconseguir la viabilitat.
a) Pla de transició ecològica.

b) Pla tecnològic i de sistemes.
c) Pla d'Inversions.

d) Pla comercial i de màrqueting.

e) Plantejament en matèria de RH.

10. Projeccions de negoci i economicofinanceres del Pla.
a) Hipòtesis considerades.

b) Contractació, cartera, marges, amb el major nivell de detall possible.

c) Estats financers complets detallats per a un període prou ampli que visualitzi la
viabilitat de la Companyia.

d) Ràtios operatius i financers, i comparació amb el mercat.

e) Especial rellevància als estats de fluxos i projeccions de tresoreria, aquestes últimes
mensualitzades per a almenys 2 anys.

f) Indicadors clau i riscos associats.

11. Pla Financer

a) Situació i estructura actual del patrimoni i del deute. Avals i garanties,
contragaranties, assegurances de caució.

b) Proposta de Pla Financer, amb identificació específica de la necessitat de suport del
Fons com a últim recurs, així com l'aplicació concreta.

c) Proposta de reemborsament del suport estatal, amb un calendari d'amortització de
la inversió de l'Estat i d'abonament de les remuneracions, i les mesures que

s'adoptarien per garantir el compliment del pla de reemborsament del suport
estatal.

12. Pla de contingència (alternatives, si escau, al Pla de Viabilitat).

Nota: Les projeccions de negoci i econòmic financeres, així com el pla financer, hauran
d'incloure els exercicis 2018 i 2019, l'exercici 2020 i període subsegüent que sigui necessari
per aconseguir la viabilitat de l'empresa i el reemborsament del suport financer públic
temporal, així com un exercici addicional.
Nota: Si escau, identificar els assessors externs amb els quals ha comptat l'empresa
sol·licitant per l'elaboració del Pla de Viabilitat.
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