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RESUM (màxim 50 línies) 
 

 
L’objectiu d’aquest projecte és la confecció d’un Pla d’Empresa per posar en marxa una 
empresa de serveis, consultoria, assessorament i suport per a municipis de menys de 2000 
habitants aprofitant al màxim les possibilitats de treball a distància.  
 
Els ajuntaments d’aquests municipis presenten una problemàtica molt específica ja que tenen 
les mateixes competències que els municipis grans però amb molts menys recursos tècnics, 
econòmics i de personal. A més, l’entorn rural pateix certes mancances tecnològiques i de 
comunicació que dificulten el treball de l’administració.  
 
L'empresa que proposem ofereix al petit municipi un suport on recórrer en moments puntuals 
de feina, moments en els quals cal acomplir obligacions i/o fer sol·licituds marcades per uns 
terminis legals, i aconseguir cobrir bona part de les necessitats que no queden cobertes per la 
manca de personal i sobretot de recursos econòmics per contractar personal de forma 
permanent.  
 
El projecte conté cada una de les parts que integren un pla d'empresa i ens donarà una visió 
general i també detallada de l'empresa que proposem. És l'explicació que resol tots els 
interrogants que poden sorgir si volem portar a terme de forma real l'empresa.  
 
Per elaborar el pla d'empresa, s’ha recopilat tota la informació i documentació necessària per 
conèixer el possible client, les mancances dels municipis de menys de 2.000 habitants i les 
seves necessitats. S’ha volgut estudiar molt bé quins serveis cal oferir perquè siguin adequats 
a la possible demanda i s’han definit. També s’ha realitzat un estudi de mercat basat 
mostrejos dels clients potencials, analitzant la situació de crisi econòmica actual, el perfil del 
petit municipi, les tendències del mercat, etc. En resum, s’han analitzat els pros i contres que 
poden fer més o menys viable la nostra empresa. 
  
També s’ha analitzat les empreses que estan donant el mateix servei o similars als nostres, 
siguin ens públics o privats, i s’ha estudiat les diferències i similituds que apareixen 
comparant-les amb l’empresa que proposem. 
   
Es detallen les estratègies empresarials que cal seguir, els processos, la part juridicofiscal de 
l’empresa, l’organització i el pla econòmic i financer. 

 
 

 
 
 
Paraules clau (màxim 10): 

ajuntament municipi serveis externalització 

empresa assessorament subcontractació satèl·lit 

rural teletreball   
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1. Presentació 
 
 
1.1. Definició del negoci 
 
1.1.1. Activitat 
 
Amb la intenció de donar cobertura a una possible demanda de serveis que no existeix de manera clara i 
explícita, sorgeix la idea de constituir una empresa de serveis, consultoria, assessorament  i suport a 
municipis amb una població inferior als 2000 habitants. 
 
Els ajuntaments d’aquests municipis presenten una problemàtica molt específica: tenen les mateixes 
competències que els municipis grans però amb molts menys recursos tècnics, econòmics i de personal. 
 
Com més petit és el municipi, més s’agreuja la problemàtica, fins al punt que l’any 2008 es va fundar 
l’Associació de Micropobles de Catalunya per posar en comú les dificultats que tenen, buscar possibles 
solucions de forma conjunta i fer-se sentir. 
 
A l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) s’hi poden adherir municipis fins a 500 habitants, 
que són un total de 331 a Catalunya i representen un 40% del territori català però tant sols un 1,13% de la 
població total.  
 
Hi ha dues associacions més que agrupen municipis, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i la Federació Catalana de Municipis (FCM). Aquestes dues associacions no tenen límit 
d’habitants però potser per aquest motiu, l’assessorament que ofereixen i el suport que presten sembla 
inadequat a les especificitats dels petits municipis, d’acord amb les declaracions del President de l’AMC. 
 
Deixant de banda les peculiaritats extremes que presenten els micropobles, el cert és que a Catalunya hi 
ha un total de 601 municipis amb una població inferior als 2000 habitants. A grans trets, i exceptuant les 
peculiaritats concretes que pot presentar cada municipi determinat, els municipis petits presenten les 
característiques següents: 
• Pocs habitants amb una gran extensió de territori. 
• Manca de serveis: subministraments, telecomunicacions, infraestructures, atenció a les persones i 

equipaments. 
• Manca de recursos econòmics. 
• Dèficit de personal a l’administració local. 
• Dèficits d’atenció personalitzada als ajuntaments i poca agilitat burocràtica. 
 
Un dels grans problemes dels municipis petits és el finançament i la política de subvencions, que va molt 
lligada al finançament. Els micropobles i els pobles petits tenen molt poca capacitat de gestió i, en canvi, 
els processos per aconseguir ajudes són els mateixos que per a pobles més grans.  
 
Conseqüentment, la poca capacitat dels ajuntaments petits per gestionar una burocràcia cada vegada més 
complexa, fa sorgir cada vegada amb més força una de les grans reivindicacions d’aquests municipis: que 
les administracions supramunicipals canviïn el sistema de finançament en funció d’altres paràmetres que 
no siguin els de sol·licitar ajuts per a l’obtenció de subvencions.  
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Mentre no es produeixin canvis en la política de finançament, partint d’aquest fet i utilitzant l’experiència 
laboral en el sector de l’administració local de petites dimensions, l’empresa que proposem pretén cobrir 
aquestes i moltes altres mancances en la capacitat de gestió.  
 
 
1.1.2. Oportunitat de negoci 
 
Analitzant la situació, observem que hi ha un dèficit d’oferta per cobrir la necessitat que s’ha exposat 
anteriorment. 
 
Hi ha consultores amb serveis d’aquest tipus, però estan orientades a ajuntaments grans i potents, amb 
projectes d’un altre abast i amb uns altres pressupostos.  
 
Aquestes consultores presenten uns serveis molt concrets, sobretot en projectes d’obra o de serveis de 
gran envergadura i molt orientats a la participació ciutadana.  
 
Aquest fenomen succeeix perquè els ajuntaments grans ja estan dotats de personal tècnic especialitzat en 
cada àrea i per tant quan es contracta una empresa externa és bàsicament perquè el producte que es busca 
és totalment especialitzat. 
 
Per altra banda la majoria de municipis de Catalunya són de menys de 2000 habitants, i aquests són els 
grans oblidats, els que amb grans dificultats van tirant endavant com poden el dia a dia, intentant prestar 
serveis bàsics que a les grans ciutats ni tant sols sembla que es pugui concebre en la imaginació la seva 
inexistència.  
 
Els municipis petits no contracten els serveis de les grans consultores per diferents motius, alguns d’ells 
són els següents: 
• Poca capacitat econòmica per assumir el cost dels serveis ofertats. 
• Desencaixament entre el catàleg de serveis que s’ofereix i el que realment es necessita en un 
municipi petit. 
• Desencaixament entre la visió urbana de les consultores i la realitat del municipi rural amb pocs 
habitants, pocs recursos i poca capacitat de gestió. 
 
Hem de parlar dels serveis gratuïts que ofereixen les Diputacions, i també les associacions de municipis 
(ACM i FMC, contribuint amb una quota de soci mínima ofereixen serveis de consultoria), però els 
serveis ofertats són d’ajuda en moments molt puntuals, sobretot en orientació jurídica, però presenten 
molta lentitud per la gran quantitat de municipis que assessoren, amb un temps mig d’entrega d’un 
informe jurídic de 2 mesos, i altra vegada, com a punt feble, presenten la descontextualització de la visió 
totalment tècnica des d’un despatx de Barcelona i la realitat del municipi afectat. 
 
Partint d’aquesta base, que existeix una oferta de serveis dispersa, de difícil accés i un xic desubicada en 
el territori de referència, l’empresa de consultoria i suport al petit municipi pretén omplir aquest buit 
oferint un assessorament proper, àgil i pragmàtic, que sigui d’utilitat, és a dir, que pugui traspassar el 
paper i aplicar-se a la vida real.  
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1.2. Descripció de l’equip promotor 
 
Formació i experiència: 
 
Lídia Portí i Purtí 
 
Formació : 

- Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (especialitat en Sistemes Electrònics) a la E.P.S.E. de 
Vilanova i la Geltrú. 

- Actualment cursant la llicenciatura de Dret a la UOC 
 

Experiència: 
- Coneixements tècnics i administratius en gestió municipal 

o 6 anys d’experiència laboral en l’administració local, concretament en un micropoble 
 
- Experiència en el govern d’un municipi de 1100 habitants 

o 4 anys com a regidora a l’oposició (cap de llista i portaveu del grup municipal a 
l’oposició) 

o 8 anys com a regidora a l’equip de govern, amb càrrec de tinent d’alcalde, portaveu del 
grup municipal i desenvolupament de les tasques pròpies de les següents regidories 

                          - Hisenda, serveis socials, ensenyament i sanitat (1999-2003)  
      - Urbanisme, serveis socials, turisme i joventut (2003-2007) 

 
- Experiència en gestió de petita empresa 

o Negoci familiar 
 
Rafael Fraile Colorado 
 
Formació : 

- Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (especialitat en Sistemes Electrònics) a la E.P.S.E. de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
Experiència: 

- Coneixements tècnics i administratius en l’àmbit informàtic. 
o 10 anys d’experiència en sistemes d’emmagatzematge de dades SAN, servidors i 

infraestructura de fibra òptica. 
 

- Habilitats i experiència pedagògiques 
o 5 anys d’experiència com a formador de cursos per aturats i de reciclatge: aplicacions de 

gestió, manteniment informàtic, Internet. 
 

- Experiència en gestió de petita empresa 
o Negoci familiar 
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2. Estudi de Mercat 
 
 
2.1. Servei 
 
2.1.1. Descripció del servei 
 
Els beneficis bàsics dels serveis de l’empresa per a l’administració local de petites dimensions seran els 
de tenir un suport on recórrer en moments puntuals de feina en els quals cal acomplir obligacions i/o fer 
sol·licituds marcades per uns terminis legals, aconseguir cobrir bona part de les necessitats que no queden 
cobertes per la manca de personal i sobretot de recursos econòmics per contractar personal de forma 
permanent. 
 
Cal remarcar també que la majoria de vegades els ens locals contracten serveis amb unes expectatives que 
realment no s’acompleixen, hi ha un desajust entre l’oferta i el que es necessita. La nostra empresa pretén 
que aquest desajust sigui inexistent, i que realment el producte final sigui el producte que es desitjava 
contractar. 
 
2.1.2. Necessitats 
 
Els treballadors d’una administració local molt petita han de ser molt polivalents i no estan especialitzats 
en cap àrea en concret. Ho fan pràcticament  tot però sense una especialització molt profunda en cap 
tema. 
 
D’altra banda es produeix un desbordament de feina de les administracions dels petits municipis per 
diversos motius, però un d’ells i molt important és que una, dues o tres persones, en funció de la mida del 
municipi han d’entomar la gran varietat de tasques que es fan a nivell de secretaria, sense ordre ni 
especialitat, utilitzant la majoria de vegades com a criteri d’organització laboral la urgència que marquen 
els terminis administratius. Això fa que de vegades, amb el dia a dia, es perdin els objectius que a la llarga 
serien més beneficiosos pel municipi, a la vegada que hi ha tasques fonamentals i molt importants que 
van quedant endarrerides provocant lentitud burocràtica i insatisfacció ciutadana. 
 
Alguns dels serveis que es volen oferir, perquè són els que queden coixos i farien millorar el 
funcionament general d’un ajuntament petit descongestionant-lo, i que al mateix temps aportarien 
beneficis a nivell econòmic són: 
 
2.1.2.1. Tramitació de subvencions i elaboració de memòries  
 
Quan un ajuntament vol sol·licitar una subvenció o ajut a una altra administració, ha de preparar tot un 
seguit de documentació que determinen les bases de cada convocatòria en concret. Aquesta preparació  
pot ser més senzilla o més complexa, però cal una elaboració acurada de la documentació i gairebé 
sempre una memòria explicativa/descriptiva de l’actuació que es vol portar a terme.  
 
La idea principal en aquesta qüestió és la d’oferir un servei per portar a terme tota aquesta feina i fer 
possible accedir als ajuts. Passa sovint que com a conseqüència dels curts terminis per a la presentació de 
sol·licituds, una vegada han estat publicades les convocatòries, no hi ha temps material per compaginar el 
dia a dia amb aquests extres de feina. 
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Hi ha empreses que ofereixen el servei d’elaboració de sol·licituds però són empreses que ja 
comercialitzen un determinat producte (per exemple empreses de productes elèctrics, depuradores, 
mediambientals, etc...) lligant o condicionant l’adquisició d’una determinada marca i/o producte. En el 
nostre cas l’elaboració de la feina no estaria lligada a cap producte, donant total llibertat a l’ajuntament 
per adquirir els productes que prefereixi. 
 
Fins ara, els ajuntaments petits se servien en bona part dels AODL (Agents d’ocupació i desenvolupament 
local) dels Consorcis de Promoció Turística i Econòmica per gestionar subvencions, amb la crisi, les 
subvencions per contractar aquests tècnics s’han començat a retallar i molt probablement alguns llocs de 
treball subvencionats desapareixeran. Els ajuntaments petits cada vegada aniran més coixos per poder 
tramitar sol·licituds de subvenció sense aquests tècnics de suport que fins ara eren gairebé gratuïts. 
 
L’empresa proposaria tres modalitats de servei: 
 
Servei integral: Aquest servei consistiria en confeccionar tota la documentació que cal trametre en la 
sol·licitud d’un ajut per l’ajuntament. En aquest cas l’Ajuntament només caldria que facilités alguna dada 
mínima, de la resta se n’encarregaria l’empresa. 
La facturació seria a tant per cent del pressupost sol·licitat, seguint la taula d’intervals de l’apartat 
3.5.2.“Determinació del preu. Tarifes.” 
 
Servei Puntual: El servei consistiria en l’elaboració d’una memòria o descripció del projecte pel qual es 
sol·licita una subvenció o ajut, de la resta se n’encarregaria l’ajuntament (elaboració de documentació i 
acompliment dels terminis) 
La facturació seria a tant per cent del pressupost sol·licitat, seguint la taula d’intervals de l’apartat 
3.5.2.“Determinació del preu. Tarifes.”Aquest servei sempre surt un xic més barat que l’anterior atès que 
l’empresa només elabora una part del contingut de la documentació necessària per la tramitació de la 
sol·licitud d’ajut. 
 
Servei Condicionat: Aquesta modalitat de servei s’oferiria per projectes amb un pressupost molt elevat, o 
bé, quan la proposta no neix del propi ajuntament, sinó que és l’empresa en sí la que ofereix el servei. 
Consisteix en pactar una modalitat de contracte en el qual el servei és integral però condicionat a 
l’obtenció de l’ajut, és a dir, si s’aconsegueix l’ajut es factura el servei, i per contra, si l’ajut queda 
denegat l’empresa perd el servei prestat.  
 
Una quarta modalitat de servei dins d’aquesta categoria, que s’oferiria de forma gratuïta, amb la 
contractació de qualsevol paquet de serveis integrals de qualsevol àrea, seria: 
 
Servei informatiu: Consisteix en enviar de forma periòdica les convocatòries de subvenció publicades a fi 
que l'ajuntament no hagi d'estar al cas de forma diària del que va sortint publicat al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
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2.1.2.2. Intervenció i Comptabilitat  
 
La problemàtica que presenta aquesta àrea és que el volum de feina és gegantí. Entrar les factures i 
ingressos ja suposa una bona feina, però acomplir els requisits legals que integren cada un dels expedients 
i fer el retiment de comptes a cada un dels ens supralocals és un volum inacabable de feina. 
 
Hi ha ajuntaments que porten la comptabilitat 2 anys enrere i no hi ha manera de posar-se al dia per 
manca de personal. La comptabilitat pública és diferent de la privada i això impedeix que qualsevol 
comptable pugui realitzar aquesta feina sense una formació prèvia. Contractar una gestoria tampoc aporta 
grans solucions ja que el producte no s’ajusta a la necessitat. 
 
Com a problemes afegits, cal remarcar que si no es fan els retiments de comptes al dia ( en el cas més 
habitual suposa presentar els comptes de 2009 l’any 2011) la Generalitat de Catalunya comença a retenir 
pagaments de subvencions i de participació en el Fons Local de Cooperació ( ingressos que pertoquen en 
funció dels habitants) com a mesura de pressió, i l’ajuntament comença a tenir problemes de tresoreria. 
També fa que l’ ens local no es pugui acollir a determinades subvencions per incompliment de retiment 
de comptes (si ho diuen específicament les bases de la convocatòria, per exemple les subvenció per 
retribució de càrrecs electes i altres). 
 
També comporta dificultats per prendre decisions a nivell polític perquè no se saben els estats de comptes 
reals ni els nivells d’endeutament. És difícil saber si podem realitzar algunes inversions o sol·licitar 
algunes subvencions en les quals cal un percentatge d’aportació municipal. 
 
D’altra banda hi ha la impossibilitat de demanar crèdits o Ajuts de Caixa (préstecs sense interès de les 
Diputacions) ja que per realitzar la sol·licitud demanen la liquidació i el pressupost ( per exemple en 
l’Ajut de Caixa de Diputació, fins a 30 de juny demanen la liquidació de 2 anys anteriors i l’aprovació del 
pressupost de l’exercici vigent, a partir de 30 de juny la liquidació cal que sigui la de l’any anterior. En el 
cas d’entitats bancàries encara és més estricte ja que demanen dades de l’any anterior i de l’exercici en 
curs.) 
 
Segons va publicar la Sindicatura de Comptes el passat 1 de desembre de 2010 a la seva seu digital, 125 
municipis  de Catalunya no havien presentat els comptes corresponents a l’exercici de l’any 2009  o ho 
havien fet de manera incomplerta. 
En aquest cas, la presentació dels comptes s'ha dut a terme per primera vegada en el marc de la nova llei 
de la Sindicatura de Comptes, aprovada pel Parlament el passat 27 de maig de 2010 i que condiciona el 
lliurament de subvencions o transferències de la Generalitat al compliment del deure de remissió dels 
comptes a la Sindicatura. Així doncs, els consistoris que no hagin presentat els comptes a temps i de 
manera correcta davant de la Sindicatura es podrien quedar sense ajuts del Govern català. 
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2.1.2.3. Gestió de Contribucions Especials 
 
Pel que fa al cobrament d’impostos (impost sobre béns immobles, impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica, impost sobre activitats econòmiques) i bona part de taxes municipals més freqüents (taxa 
d’escombraries, taxa entrades-guals, taxa cementiri, etc), els ajuntament petits tenen delegades aquestes 
funcions a la Diputació ,i en concret a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT) per la 
magnitud de feina que representa i la complexitat de tràmits administratius que cal seguir per aconseguir 
el cobrament d’impagats i l’aplicació de recàrrecs i penalitzacions establertes en les ordenances fiscals. 
 
L’ORGT percep un percentatge del volum que recapta i després traspassa de forma mensual als 
ajuntaments (en el cas d’ajuntaments petits acostuma a ser el 3,5%, paràmetre establert en el conveni de 
delegació de competències i determinat pel volum d’ingressos fins a 900.000 euros ) 
 
Quan es tracta del cobrament d’obres puntuals, en les quals hi ha una quantitat important de veïns 
afectats, per una administració local molt petita és difícil gestionar el cobrament de les Contribucions 
Especials ja que cal buscar els propietaris al cadastre, hi ha canvis d’adreces que no s’han notificat, es 
retornen les liquidacions per al pagament de les mateixes, hi ha afectats que no paguen, etc. 
 
L’ajuntament queda sobresaturat per aquesta feina, i per aquest motiu de vegades no s’apliquen els 
recàrrecs per impagament que correspondrien i queden contribucions especials pendents de pagament. 
 
Si s’hi posa molt d’interès, al final, quan hi ha un import important pendent de pagament s’acaba 
traspassant l’expedient a l’ORGT, i s’acaba cobrant d’una manera o altra, però també cal abonar un 
percentatge i entremig es perden els recàrrecs per pagament fora de termini. 
 
 
2.1.2.4. Assessorament Jurídic 
 
Els ajuntaments petits moltes vegades no tenen personal suficientment format en dret administratiu. Molt 
freqüentment una persona sense formació jurídica té assignades per delegació les funcions de Secretari/a-
Interventor/a de l’Ajuntament (acostuma a ser un/a administratiu/va de l’ajuntament) i com a suport per a 
cobrir aquesta figura imprescindible de fedatari/a públic/a, s’utilitzen els serveis d’un assessor/a jurídic/a 
contractat/da per hores setmanals. 
 
Aquest assessorament jurídic continuat però de poques hores setmanals també pot quedar curt en alguns 
períodes de l’any, o bé, si la persona que assessora deixa de prestar els serveis, costa molt trobar una altra 
persona que faci el relleu i que pugui realitzar les tasques que s’han de desenvolupar. En la major part 
dels casos es tracta de persones que ja treballen a l’administració com a secretaris/es o juristes i que a 
hores, i com una feina extra a part, presten els seus serveis com un servei més ,aliè a l’ajuntament. No és 
fàcil cobrir la figura d’assessor/a jurídic/a ja que no serveix qualsevol advocat. 
 
Es tractaria doncs d’oferir la possibilitat de realitzar l’assessorament jurídic a ajuntaments petits per temes 
puntuals als quals no s’arriba, a través una persona llicenciada en dret amb l’especialitat de dret 
administratiu. 
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2.1.2.5. Serveis d’arquitectura i gestions urbanístiques   
 
Com a serveis d’arquitectura hi ha diferents àmbits en els quals els petits municipis necessiten reforç: 
 
a) Encàrrec de projectes d’obra:  
Aquest seria un servei que ja ofereixen moltes empreses d’arquitectura. 
 
b) Control i seguiment d’expedients de disciplina urbanística:  
 
La major part de vegades costa molt realitzar un control, tant de seguiment d’obres que s’executen sense 
els permisos corresponents, com dels casos, que ja serien molt més complicats, d’execució d’obres 
il·legalitzables i que cal un seguiment exhaustiu per tal que l’ inici d’expedients sancionadors arribin fins 
al final i no quedin penjats a mig tràmit per manca de recursos i de temps.  
 
c) Revisió de padrons d’impostos i de taxes municipals com serien l’IBI, la taxa d’escombraries i altres. 
 
Cal revisar de forma anual els padrons per poder cobrar cada un d’aquests conceptes. És freqüent que hi 
hagi altes d’habitatges que no es formalitzen i per tant no paguen IBI, o bé errors en el padró que passen 
inadvertits si no es fa un treball de camp que contrasti les dades dels padrons amb la realitat física del 
municipi. 
 
d) Control de caducitats dels permisos d’obres atorgats.  
 
e) Informatització de dades dels arxius per consultar els expedients per referència cadastral, propietari, 
etc.  
 
Moltes vegades es demanen certificats d’antiguitat, o de disciplines obertes i és complicat buscar la 
informació si no està ben arxivada. De vegades requereix anar a l’arxiu a buscar expedients en format 
paper. 
 
2.1.2.6. Control d’activitats i servei d’enginyeria 
 
La major part de municipis no tenen enginyer/a municipal.  
Antigament el Consell Comarcal posava a disposició un/a enginyer/a que es pagava per quota anual o bé 
per serveis i feia els encàrrecs que se li requerien en funció de la demanda municipal. Aquest servei ja no 
existeix al Bages i ara cada municipi ha de proveir-se d’un enginyer/a municipal, per serveis puntuals 
quan els requereixi. 
 
En funció de les activitats existents al municipi cal un enginyer/a més especialitzat o menys (ex: 
industrial, mines, agrícola, ...) 
 
Cada activitat, quan s’inicia ha de demanar un permís d’activitat i una llicència d’obertura. Amb la nova 
llei mediambiental moltes activitats s’han d’adaptar, en aquest cas és precís efectuar una revisió de les 
activitats existents. 
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2.1.2.7. Servei d’informàtica i tecnologia 
 
Aquest servei pretén donar una cobertura que sovint els ajuntaments petits no tenen de manera regular ja 
que per les dimensions que presenten no hi ha personal encarregat d’aquesta feina, tal i com passaria en 
ajuntaments més grans.   
El servei d’informàtica es dividirà en quatre blocs: el primer més enfocat a la instal·lació i formació de les 
aplicacions informàtiques específiques de l’administració, el segon de suport tècnic hardware, 
manteniment i serveis generals,  el  tercer per la gestió de la web municipal i l’últim per donar suport a les 
connexions de banda ampla. 
 
a) Suport d’aplicacions. 
Instal·lació, formació i suport d’aplicacions administratives adaptades a l’administració pública. Aquest 
servei cobrirà un servei que la resta de competència privada no acostuma a oferir per les característiques 
especials del programari emprat als ajuntaments. 
També s’oferirà suport a la resta de programari comercial. 
 
b) Manteniment informàtic.  
Servei de manteniment dels equips (servidors, PCs, impressores) i la xarxa municipal. 
Encara que el servei pot oferir-se per serveis puntuals per hores, comptarem amb tarifes especials per 
contractes de manteniment preventiu/correctiu integral o per trams d’hores mensuals.  
La prestació del servei es farà sempre que sigui possible de manera remota, per telèfon i per assistència 
remota, premiant el seu ús per sobre de la prestació convencional presencial. 
 
c) Creació, manteniment i actualització de la web municipal amb les següents tasques: 
• Assessoria sobre disseny i manual d'estil per als continguts de la pàgina web. 
• Actualització general de les diferents seccions de la web.  
• Redacció i publicació periòdica de notícies i bans en la web.  
• Actualització de Calendari d'esdeveniments, cursos o activitats, festes 
• Newsletter institucional. 
• Report mensual amb les principals estadístiques de visites a la  pàgina web. 
 
d) Instal·lació, manteniment i suport d’infraestructures de comunicació per banda ampla: Molts dels petits 
municipis tenen un accés molt difícil a la banda ampla:  
• Assessorament relatiu a les diferents opcions disponibles de connexió a Internet. 
• Instal·lació de la infraestructura necessària per la connexió a Internet via satèl·lit. 
 
Es farà ús d’aplicacions que permeten la connexió i monitorització remota d’equips, això permetrà 
estalviar desplaçaments i costos. 
 
En els apèndixs aprofundirem en els sistemes de treball basats en control i assistència remotes 
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2.1.2.8. Suport administratiu puntual 
 
En moments puntuals i per determinats esdeveniments, una sola persona com és el cas de molts 
ajuntaments petits, no pot arribar a la totalitat de tasques que cal desenvolupar. Es pot oferir un servei de 
contracte per tasques específiques o per períodes determinats en els quals es pot disposar de personal 
format que d’una forma àgil pot desencallar una acumulació de feina.  
 
L’avantatge per l’ajuntament és que no ha de carregar-se de més personal en plantilla ni formar a personal 
temporal, que quan el treballador/a ha après les tasques ja gairebé ha finalitzat la punta de feina. 
 
 
2.1.3. Nous serveis 
 
Els serveis inicials seran els bàsics per cobrir les necessitats més fonamentals dels ajuntaments petits i a 
mida que es faci una cartera de clients fixa, amb una expansió a nivell geogràfic arribant a més territori i a 
més municipis, es poden ampliar serveis i personal contractat per tal d’oferir-los. 
 
Aquest serveis serien: 
 
• Servei de Comunicació, premsa, publicacions municipals, repartiment de comunicats i altres 
 
a) Cap dels municipis petits tenen un departament de comunicació i premsa, ni tant sols personal que 
pugui convocar els mitjans de comunicació i enviar comunicats de premsa. Aquest no és un servei 
imprescindible però quan un municipi petit engega un projecte per promoure algun tipus de producte 
turístic, econòmic, o  celebra un acte institucional al qual vol donar-li certa rellevància, no ho té fàcil. 
L’empresa pot realitzar encàrrecs d’aquest tipus de forma puntual. 
 
b) Tampoc és fàcil publicar informació periòdica als vilatans, com per exemple una revista o full 
informatiu trimestral o semestral que reculli la feina de l’equip de govern i les informacions útils i 
d’interès que cal divulgar. Aquest també seria un servei per contractar. Només cal recollir la informació 
dels càrrecs electes municipals, redactar els articles, fer la maquetació i la impressió. 
 
c) A l’hora de repartir comunicats, bàndols , informació municipal, etc, tampoc és fàcil tenir personal que 
reparteixi porta per porta aquesta informació. 
Passa el mateix quan s’organitza una festa, una fira, una festa major i es vol fer publicitat als municipis 
veïns. 
 
Aquest no seria un servei que no es pugui trobar en altres empreses, però s’ha d’anar a buscar aquesta 
especialització. Com que l’empresa en qüestió és de suport al petit municipi, en principi es seguiria el 
criteri d’agrupar tots aquells serveis que puguin solucionar el dia a dia dels municipis petits d’una forma 
fàcil, ràpida i eficaç sense haver de buscar un per un els serveis en diferents empreses. 
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• Organització d’activitats i festes populars 
 
Hi ha dos o tres moments a l’any que la feina en una administració es multiplica per l’organització 
d’activitats lúdico-festives com poden ser la festa major, activitats d’estiu i/o les festes de Nadal.  
 
Aquesta feina pot ser més o menys carregosa també en funció del grau de dedicació dels càrrecs electes 
perquè no existeix la figura del tècnic encarregat d’organitzar al detall la complexitat d’aquests 
esdeveniments. 
 
El servei consistiria en la gestió contractual i organitzativa d’aquestes activitats o esdeveniments de caire 
cultural i festiu. 
 
• Altres serveis 
 
Amb el temps es poden anar incorporant serveis que els clients puguin demanar de forma reiterada, ja que 
les necessitats poden canviar amb el temps. 
 
Una altra possibilitat que deixem oberta és la d’oferir serveis mancomunats, és a dir, un servei concret 
que uns quants municipis veïns puguin necessitar per peculiaritats específiques d’aquests municipis, i que 
tal com comparteixen servei compartirien els costos del servei sol·licitat. 
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2.2. Mercat 
 
2.2.1. Àmbit geogràfic 
 
Centrem l’oferta de serveis als municipis amb una població inferior als 2.000 habitants, i ubiquem 
l’empresa a Manresa per treballar a nivell territorial les comarques de la Catalunya Central: Bages, 
Berguedà, Solsonès, Anoia i Osona. 
 

 
Figura 1. Mapa. Comarques catalanes 

 
El nombre de municipis per comarca,amb la població que hem fixat, serien: 
 
Anoia 22 
Bages 17 
Berguedà 26 
Osona 31 
Solsonès 14 

Taula 1 Comarques focus inicial 

 
Triem Manresa com a punt d’ubicació perquè aquesta ciutat és punt de confluència natural dels habitants 
tant de la comarca mateix com de les comarques veïnes que s’hi desplacen per trobar tot tipus de serveis 
que no tenen en el seu lloc de residència habitual, ja sigui perquè es tracta d’un poble petit o bé perquè la 
capital de la seva comarca és molt més petita que Manresa i això fa que els seus serveis siguin molt més 
reduïts. 
Tot i que el client no es desplaça, sinó que és l’empresa la que va al municipi, aquesta ubicació permet 
abastar un radi territorial de forma còmoda i centralitzada. I el cert és que si al client li cal arribar fins a la 
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nostra empresa pels motius que siguin, aquesta tendència natural de desplaçament cap a Manresa faria 
que per als clients que necessitin els nostre serveis trobin molt més pràctic i còmode anar al punt que 
proposem que no pas a qualsevol altre lloc, i menys encara Barcelona.  
 
La única comarca que potser té menys tradició a l’hora de fer aquests desplaçaments cap Manresa és 
Osona, però des de fa uns 10 anys arrel de la construcció de la C-25 (Eix Transversal) cada vegada és més 
usual desplaçar-se de Vic a Manresa i a l’inrevés. Aquestes dues comarques abans estaven gairebé 
aïllades per l’estat i naturalesa de les carreteres que les enllaçaven però actualment el temps de viatge 
entre Vic i Manresa és d’uns 35-45 minuts.  
 
L’Anoia és una comarca que per tradició es desplaça cap a Vilafranca del Penedès o bé cap a Manresa, 
per tant també cal tenir-la en compte. 
 
A mig i llarg termini, i a mida que es vagi consolidant l’empresa amb una cartera de clients fixa, es volen 
anar incorporant nous serveis i ampliant el territori de forma esglaonada afegint noves comarques.  
 
A Catalunya hi ha un total de 608 municipis amb una població inferior als 2.000 habitants, dels quals 303 
són micropobles, és a dir, amb un nombre inferior als 500 d’habitants. Les dades són: 
 
Barcelona 124 
Girona 162 
Lleida 195 
Tarragona 127 
    
Total Catalunya 608 
Taula 2 Municipis catalans de menys de 2000 habitants per província 
 
 
2.2.2. Públic objectiu 
 
En el nostre cas, tant el client, com el consumidor, com el públic objectiu, seran ajuntaments de municipis 
amb una població inferior als 2.000 habitants inicialment a les comarques de la Catalunya Central. 
 
A mida que l’empresa es vagi consolidant es pretén ampliar territori incorporant noves comarques junt 
amb un augment de la plantilla de personal.  
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2.2.3. Situació del mercat i possible evolució 
 
La situació del mercat actual és confusa atès que, per una banda trobem una línia que afavoreix 
l’externalització de serveis, per poder fer front a molts dels serveis que presta l’administració local i no 
carregar-se de personal i despeses fixes que en aquest moment no es poden assumir, i per altra, les 
retallades que es van fent a nivell de política autonòmica i estatal cada vegada van deixant un marge de 
maniobra més petit als ajuntaments, que són els que atenen la població en primera instància.  
 
 
Aquest apartat doncs, requereix un anàlisi detallat que ens faci veure els pros i els contres que trobarem a 
l’hora d’implantar i desenvolupar la nostra empresa,  i també la possible evolució que pot fer el mercat en 
un futur.  
 
 
Dividirem la situació del mercat en diversos punts que analitzarem de forma separada: 
- Recursos en vies de desaparició 
- Serveis Obligatoris 
- Externalització de serveis 
- Perfil sociodemogràfic del petit municipi 
 
 
2.2.3.1.  Recursos en vies de desaparició 
 
La situació actual empeny cap a la retallada de serveis i ajuts atesa la greu crisi econòmica que travessem 
i el dèficit públic que arrosseguem, per aquest motiu es troben en vies de desaparició tot una sèrie de 
figures i estructures administratives que fins ara s’havien anat creant i es mantenien, però com que ara es 
miren totes les despeses minuciosament i s’ha vist que cal ajustar l’administració pública a la realitat 
actual, es parla insistentment d’aprimar l’administració evitant duplicitats de funcions i estructures 
innecessàries.  
A nivell municipal, els primers afectats són els consorcis de promoció econòmica i turística. En aquest 
cas no es tracta de duplicitats sinó de prioritats a l’hora de destinar ajuts públics.  
 
La major part dels sous de tècnics AODL (Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local) estaven 
subvencionats i per tant no suposaven cap cost pel territori en el qual treballaven, des de fa un any 
aproximadament es parla, cada vegada més insistentment, de la progressiva desaparició d’aquests ens ja 
que es van retallant o eliminant els ajuts provinents de Diputació o de Generalitat, i els ajuntaments no 
podran fer front a les aportacions que suposen el manteniment d’aquests sous.  
 
La relació que hi ha entre els consorcis i els municipis petits és que els municipis petits consorciats es 
serveixen de la dedicació d’unes hores setmanals dels AODL per tramitar subvencions i fer qualsevol 
tasca administratives que se’ls demani, com a personal suplementari i de suport de l’ajuntament, tot i que 
no ho són, d’aquesta manera moltes vegades s’arriba bastant més enllà del que s’arribaria.  
 
La progressiva desaparició d’aquestes estructures territorials suposarà per als ajuntaments amb pocs 
recursos un agreujament tant de la capacitat per a obtenir ajuts com en la d’oferir serveis que fins ara es 
donaven. 
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Aquesta situació pot il·lustrar-se amb les següents notes de premsa.  
 
 
29-06-2010 14:45  
El Govern aprova el mecanisme per la desaparició de 44 entitats del sector públic 
Avança així en l'acord de l'1 de juny en el marc del Pla de racionalització i simplificació de l'estructura del 
sector públic 
 
El Govern ha aprovat l'acord que preveu la desaparició de 44 entitats del sector públic (empreses, fundacions 
consorcis, instituts, etc.) per integrar-se en d'altres, fusionar-se o dissoldre's. Desplega així l'aprovat el Pla de 
racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic aprovat l'1 de juny. La resta d'entitats, fins a les 63 
anunciades en l'acord de l'1 de juny es veuran afectades per altres procediments. Mitjançant l'acord aprovat avui 
s'acorda la fusió d'una entitat; la desvinculació de 10 entitats (4 consorcis, 5 societats mercantils, i una fundació); 25 
dissolucions (7 consorcis, 9 societats mercantils, i 9 fundacions); i es deixa un consorci sense estructura. Les 9 
entitats restants es veuran afectades per altres procediments. 
 
Font: Notes de premsa de www.gencat.cat 

 
 
 
3/3/2011 
Paisatges del Ter tanca les portes de manera definitiva 
 
La retallada de les aportacions de la Diputació de Barcelona fan inviable la continuïtat de l’ens. 
La davallada dràstica d’ingressos de la Diputació de Barcelona està tenint repercussions en diversos àmbits, entre 
ells el turisme. L’ens ha decidit tancar l’aixeta, la qual cosa posa en perill la viabilitat dels quatre consorcis turístics 
osonencs, que depenen del seu finançament. 
 
Després de la retallada de la Diputació, els Ajuntaments de Torelló i Manlleu, que eren els que havien d’aportar més 
diners (les aportacions van en relació al nombre d’habitants), van decidir desvincular-se de Paisatges del Ter. Els 
altres ajuntaments, amb uns pressupostos molt més petits, no podien assumir el que deixaven de pagar aquests dos 
grans municipis. Per tant, la dràstica decisió no va trigar a prendre’s: Paisatges del Ter havia de desaparèixer. 
 
El tancament definitiu del Consorci es va fer efectiu el passat dilluns. Les dues treballadores que hi havia han arribat 
a un pacte amb l’ens i han passat a l’atur. D’aquesta manera, queda clar que Osona Turisme no assumeix cap de les 
gestions del Consorci ni tampoc els seus treballadors, com s’havia especulat a les darreres setmanes. 
 
Font: Diari digital Osona.com; http://www.naciodigital.cat/osona  
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2.2.3.2. Serveis Obligatoris 
 
Hi ha un conjunt de serveis que han de ser prestats obligatòriament pels municipis i que, segons el que 
estableix l’article 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, varien segons la població 
resident al municipi: 
 
Tots els municipis : 
 
Enllumenat públic 
Cementiri 
Recollida de residus 
Neteja viària 
Abastament domiciliari d’aigua potable 
Clavegueres 
Accés als nuclis de població 
Pavimentació i conservació de les vies públiques 
Control d’aliments i begudes 
 
Municipis de més de 5.000 habitants 
 
A més de les competències esmentades anteriorment 
Parc públic 
Biblioteca pública 
Mercat 
Tractament de residus 
 
Municipis de més de 20.000 habitants 
 
A més de les competències esmentades anteriorment 
Protecció civil 
Prestació de serveis socials 
Prevenció i extinció d’incendis 
Instal·lacions esportives d’ús públic 
 
Municipis de més de 20.000 habitants 
 
A més de les competències esmentades anteriorment 
Transport col·lectiu urbà de viatgers 
Protecció del medi ambient 
 
Segons el que estableix la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, els municipis poden 
promoure tot tipus d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions dels ciutadans. 
 
Podem observar doncs, que la majoria de municipis, per no dir tots, presten molts més serveis dels que 
són obligatoris, assumint competències que no els corresponen, ja sigui per demanda dels ciutadans o per 
intentar suplir competències desateses per part de la Generalitat de Catalunya o bé de l’Estat.  
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Segons nota de premsa publicada al servei de premsa de la Diputació de Barcelona el 7/3/2011, l’estudi 
“Despesa dels municipis catalans en serveis no obligatoris 2003-2009” elaborat per la Diputació de 
Barcelona i l’ Institut d’Economia de Barcelona extreu cinc conclusions, i són les següents: 
 
1. Durant el període 2003-2009, els municipis catalans van liquidar un volum mitjà de despesa no 
obligatòria de 301,05 euros per habitant, la qual cosa suposa un 26,1% del total de despesa liquidada. 
 
2. El destí principal de la despesa no obligatòria dels municipis catalans es concentra en cinc funcions: 
seguretat i protecció civil (que absorbeix el 24,40% de la despesa no obligatòria) i cultura (24,36%), 
d’una banda, que concentren gairebé la meitat de la despesa no obligatòria, i de l’altra, altres serveis 
comunitaris i socials (10,39%), educació (8,51%) i promoció social (8,45%). 
 
3. Els municipis catalans que assumeixen un volum més gran de despesa no obligatòria per habitant són 
els de menys de 5.000 habitants (un 9,04% per sobre de la mitjana) i els que assumeixen una despesa no 
obligatòria per càpita menor són els d’ entre 5.001 i 20.000 habitants (un 9,05% per sota de la mitjana). 
 
4. La despesa no obligatòria dels municipis catalans és una despesa fonamentalment corrent (un 83,7% de 
mitjana durant el període 2003-2007) i dins d’aquesta despesa destaca la destinada al pagament de 
remuneracions de personal (un 37,4%). D’altra banda, un 16,1% de la despesa no obligatòria es destina a 
inversions reals. 
 
5. La despesa no obligatòria dels municipis catalans no presenta diferències significatives entre 
províncies. Girona és la província que destina més euros per habitant a despesa no obligatòria, 422,71 
�/hab. (mitjana del període 2008-2009); en canvi, en relació amb la despesa municipal total, és Lleida la 
que té una despesa no obligatòria major en termes relatius (un 28,44%). 
 
D’aquest apartat podem concloure que malgrat hi ha una crisi econòmica general, amb tota una retallada 
de serveis i d’ajuts per part de totes les administracions, queda aquí palès que l’ajuntament, com 
administració més propera al/la ciutadà/na que és, intenta oferir el màxim de serveis que té al seu abast, 
siguin obligatoris o no, fent molt més del que li correspondria, utilitzant tots els recursos i tot l’enginy del 
que disposa.  
 
Per tant, malgrat tothom es veurà obligat a retallar serveis i que els ciutadans s’hauran d’acostumar potser 
a no demanar tant de l’administració, és evident que aquest canvi s’haurà de fer de forma gradual perquè 
suposa un canvi social i de valors.  
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2.2.3.3.  Externalització de serveis 
 
D’acord amb la informació extreta del document “Externalització de Serveis públics” de Miquel Salazar, 
el sector públic cada vegada tendeix més a introduir dinàmiques de mercat en els serveis públics, trobem 
dues vessants, la privatització i l’externalització. 
 
La privatització implica que un servei que era responsabilitat directa de l’administració deixa de ser-ho, 
en canvi l’externalització implica que el servei continua essent públic i la responsabilitat (planificació, 
control i avaluació) també. 
 
Aquesta tendència s’explica per una confluència de diferents factors que enumerarem de forma breu: 
 
a) Eficiència econòmica 
     
Resulta més econòmic, fàcil i ràpid contractar una empresa que faci determinats serveis abans que 
contractar personal propi dins de l’administració per els següents motius: 
 
a.1) Les Relacions Laborals 
 
Contractar una empresa externa acostuma a sortir més barat que contractar personal propi per a la 
realització de determinades tasques, sobretot les que requereixin mà d’obra intensiva i no necessàriament 
qualificada. 
 
És habitual que el sector públic ofereixi millors condicions laborals als treballadors que el sector privat. 
 
La impossibilitat de contractar més personal a l’administració per les pressions sindicals. 
 
Hi ha serveis que cal prestar-los fora de l’horari habitual. 
  
a.2) L’estabilitat Pressupostària i les Normes del Sistema Europeu de Comptes 
 
Diferents lleis, normes i pactes, tant europeus com estatals determinen que cal reduir el dèficit econòmic 
de les administracions públiques i aconseguir l’estabilitat pressupostària.  
Aquestes directrius fan que les administracions hagin de limitar cada vegada més les despeses, i quan es 
tracta de serveis que es puguin repercutir a tercers, directament calcular els costos per traduir-los a taxes , 
sense que entremig hi hagi desviacions imprevistes. 
 
a.3) Les inversions privades en infraestructures públiques 
 
Hi ha diferents fórmules que permeten externalitzar serveis de l’administració pública sense que aquesta  
hagi d’assumir la despesa en infraestructures públiques que aquests serveis suposarien. En aquests casos 
és l’empresa adjudicatària/concessionària del servei la que realitza la inversió. Amb aquestes fórmules 
l’administració descarrega els seus pressupostos, deixa d’endeutar-se i retorna a l’empresa privada els 
diners invertits a poc a poc (concessió, lloguer, dret d’explotació, etc.) sempre d’acord amb la manera que 
s’hagi fet el contracte o la concessió per a la prestació del servei.   
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b) Idoneïtat tècnica 
 
Moltes vegades es troba en l’empresa privada l’especialitat, la qualificació i l’experiència en un servei 
que costaria molt d’assolir implantant-lo des de la pròpia administració. 
 
També facilita recórrer a l’empresa privada l’eventualitat o temporalitat del servei. 
 
L’agilitat amb la qual una empresa privada que no està subjecta al dret administratiu pot actuar també és 
un dels factors a tenir en compte i molt important atès que de vegades l’administració pública és tan 
feixuga a nivell burocràtic que impedeix donar una resposta adequada al dia a dia del funcionament de 
determinats serveis. 
     
c)  Complicitat Social 
   
L’externalització representa un canvi en el model de gestió dels serveis públics, es presenta el servei de 
forma més propera i oberta al ciutadà, a nivell social significa una millora de l’eficiència i de la gestió del 
servei. 
 
 
Aprofitant aquesta tendència, que compta amb la simpatia i complicitat social, pressuposem que per als 
municipis de menys de 2000 habitants pot resultar molt atractiva l’empresa Serveis i Suport al Petit 
Municipi perquè representa tots els avantatges de l’eficiència econòmica i de la idoneïtat tècnica atès que 
és molt més econòmic per un ajuntament petit contractar serveis especialitzats de forma puntual que no 
carregar-se amb una despesa fixa de personal que prèviament haurà de formar.  
 
 
2.2.3.4.  Perfil socioeconòmic del petit municipi 
 
Volem confeccionar un perfil socioeconòmic del petit municipi per esbrinar les característiques i 
tendències dels possibles clients de la nostra empresa. Ens interessa bàsicament saber: 
 
-  Si el ajuntaments petits, malgrat no tinguin recursos, tenen capacitat econòmica per 
contractar/externalitzar serveis. 
 
-  L’endeutament de les entitats locals de menys de 2.000 habitants. 
 
-  Esbrinar si el perfil general del petit municipi és estalviador o no. 
 
 
Com que no hi ha informes al respecte i la informació que trobem és totalment fragmentada, hem 
d’elaborar nosaltres mateixos les conclusions a partir de la pròpia experiència en els ens locals de menys 
de 2000 habitants i de la lectura de dades econòmiques que hem extret de l’Oficina Virtual de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals i que detallem més endavant. Les nostres conclusions són: 
 

� Els municipis amb una població inferior als 2000 habitants, presenten un perfil, a nivell 
general, més estalviador o menys endeutat que els municipis de més habitants. 
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� Es gestionen els recursos de manera més prudent. 
 

� Com que la capacitat de gestió és inferior, els nivells d’inversió també són inferiors en 
relació a municipis amb més població. 

 
� Els ajuntaments amb menys de 2000 habitants tenen capacitat de contractar o externalitzar 

serveis perquè malgrat tenen menys recursos el nivell d’endeutament és inferior.  
 
 
 
Dades econòmiques extretes de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals 
 
http://www.eell.meh.es   
 
De l’informe “Haciendas Locales en Cifras. Avance 2009”, de data desembre de 2010, obtenim el gràfic i 
les dades numèriques de l’estalvi de les entitats locals de tot el territori espanyol relatives a l’exercici de 
2009 i per a municipis amb una població inferior als 5000 habitants. No són exactament els paràmetres 
amb els que treballem però ens donen una idea aproximada. 
 
En aquest gràfic observem que els municipis amb una major capacitat d’estalvi brut, en relació als seus 
ingressos corrents, són els de més d’1 milió d’habitants, però que seguidament i en segon lloc es troben 
posicionats els municipis amb una població inferior als 5000 habitants amb una capacitat d’estalvi brut de 
13,66 % tenint la mitjana de tots els municipis en un 9,80%.  
 

 
Figura 2. Gràfic % Estalvi brut / Ingressos Corrents 
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Taula 3. Estalvi brut dels municipis 

 
 
Dels “Anexos Haciendas Locales en cifras 2008” , obtenim les següents dades: 
 

Imports en milers de � 

Extractes de població 

Endeutament 
(Capítol 9 
ingressos) 

Inversions Reals 
(Capítol 6 despeses) 

% ENDEUTAMENT / 
INVERSIONS 

>1.000.000 hab.             221.559 987.437 22,44% 

De 500.001 a 1.000.000 hab. 741.148 536.632 138,11% 

De 100.001 a 500.000 hab.   741.189 1.752.359 42,30% 

De 50.001 a 100.000 hab.    444.771 1.086.700 40,93% 

De 20.001 a 50.000 hab.     527.761 1.474.466 35,79% 

De 5.001 a 20.000 hab.      556.100 2.305.732 24,12% 

<= 5.000 hab.               302.273 2.623.918 11,52% 

TOTAL MUNICIPIS 3.534.802 10.767.244 32,83% 

Taula 4 Ràtio entre Endeutament i Inversions per trams de població 
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Imports en milers de � 

Extractes de Població 

Ingressos 
no 

financers 
Despeses no 
financeres 

Capacitat ( + ) o 
Necessitat ( - ) de 

finançament 

%  Capacitat ( + ) o 
Necessitat ( - ) de 

finançament  

>1.000.000 hab.             6.539.127 7.275.872 -736.745 -11,27% 

De 500.001 a 1.000.000 hab. 2.909.514 3.054.000 -144.486 -4,97% 

De 100.001 a 500.000 hab.   10.531.969 10.836.030 -304.062 -2,89% 

De 50.001 a 100.000 hab.    5.833.563 6.032.637 -199.074 -3,41% 

De 20.001 a 50.000 hab.     7.132.039 7.333.085 -201.045 -2,82% 

De 5.001 a 20.000 hab.      9.101.476 9.493.297 -391.821 -4,31% 

<= 5.000 hab.               7.130.582 7.252.574 -121.992 -1,71% 

TOTAL MUNICIPIS 49.178.270 51.277.495 -2.099.225 -4,27% 

Taula 5. Estabilitat pressupostària dels Municipis sobre Ingressos no financers per trams de població 

 
Imports en milers de � 

Capacitat de Finançament ( + ) Necessitat de Finançament ( - ) 

Núm. 
Ens 
amb % sobre 

Suma 
d’imports 

amb 

Núm. 
Ens 
amb % sobre 

Suma 
d’imports 

amb 
Capac. 

de 
financ. 

Capac. de 
financ. 

Neces. 
de 

financ. 
Neces. de 

financ. Extractes de població en 
nombre d'habitants  ( + ) 

Núm. 
Ens amb 

dades  ( + )  ( - ) 

Núm. 
Ens amb 

dades  ( - ) 

Total 
capacitat o 
necessitat 

de 
finançament 

>1.000.000       1 50,00% 140.980 1 50,00% 877.725 -736.745 

De 500.001 a 1.000.000 2 50,00% 123.259 2 50,00% 267.745 -144.486 

De 100.001 a 500.000 18 32,73% 239.110 37 67,27% 543.172 -304.062 

De 50.001 a 100.000   32 39,02% 229.215 50 60,98% 428.290 -199.074 

De 20.001 a 50.000     100 42,19% 276.671 137 57,81% 477.716 -201.045 

De 5.001 a 20.000     355 39,93% 386.573 534 60,07% 778.394 -391.821 

<= 5.000         3.028 53,67% 483.834 2.614 46,33% 605.826 -121.992 

TOTAL MUNICIPIS 3.536 51,16% 1.879.643 3.375 48,84% 3.978.867 -2.099.225 

Taula 6. Núm. de Municipis amb Estabilitat pressupostària positiva i negativa i suma dels imports de la mateixa per 
trams de població 
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2.3. Competència 
 
2.3.1. Descripció de la competència 
 
Hem de distingir les tres possibles variants de competència que podem tenir: empreses privades, 
associacions de municipis, i assessorament que ofereixen altres ens supramunicipals com podrien ser 
Diputacions i Consells Comarcals. 
 
2.3.1.1. Empreses privades 
 
Dins del ventall d’empreses privades distingirem les empreses que ofereixen un únic servei de les que 
poden oferir un servei més integral als ajuntaments i posarem alguns exemples, amb tot però, ens 
adonarem que no existeix l’empresa que s’assembli a la nostra pel que fa als serveis que oferirem, i això 
fa que la competència quedi força reduïda. 
 
 
a) Exemples d’empreses que ofereixen més d’un servei: 
 
a.1) Empreses que ofereixen més d’un servei i que s’adrecen també a petits municipis 
 
 
a.1.1)-. CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) 
 
El Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya és una fundació privada que té com a objectiu 
generar projectes i actuacions d’assistència tècnica i assessorament per tal de contribuir al 
desenvolupament i a la dinamització dels territoris rurals, i/o de muntanya, zones desafavorides i altres 
territoris amb interessos comuns. Amb un objectiu estratègic, contribuir a la millora de la qualitat de vida 
de les poblacions rurals.  
 
El CEDRICAT, a través de les principals actuacions prioritàries que impulsa, actua com a entitat 
vertebradora per al desenvolupament rural, contribuint al desenvolupament econòmic i local, potenciant 
l’equilibri social. Així aposta d’una forma clara i positiva per a les actuacions que contribueixin a donar 
resposta a les necessitats i inquietuds de les persones que viuen al territori, com a garantia de sostenibilitat 
i de conservació dels patrimoni natural, cultural i local.  
 
L’activitat del CEDRICAT es basa en:  
• Fomentar i desenvolupar la investigació i la transferència de resultats en el camp del desenvolupament 
rural sostenible;  
• Dinamitzar social i econòmicament les comarques rurals i en particular les zones desafavorides de 
Catalunya, planificant actuacions i elaborant projectes de desenvolupament en el marc territorial de 
Catalunya, sense excloure, però, altres territoris amb interessos comuns i exemplificants;  
•  Cooperar amb les institucions, corporacions, entitats i particulars en la redacció, confecció i gestió de 
projectes.  
• Assessorar respecte l’obtenció de línies d’ajut i finançament per a la realització i execució de projectes, 
plans i programes de desenvolupament rural.  
• Participar en el finançament de projectes pilot que tingui per objecte el desenvolupament sostenible del 
territori.  
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Els beneficiaris del CEDRICAT són bàsicament: 
 
• Organismes, entitats o altres institucions amb capacitat de planificació i/o gestió de recursos econòmics 
i tècnics destinats a accions d’aplicació en zones rurals.  
• Agents socials públics/privats. Agrupats o de manera individual, poden ser susceptibles de gestió de 
projectes en nombroses convocatòries vinculades al desenvolupament rural. A més, poden tenir entre els 
seus membres els beneficiaris finals de moltes de les accions a emprendre (associacions d’agricultors, de 
dones rurals, de petites i mitjanes empreses rurals i altres).  
• Administració de rang autonòmic. En aquells casos en què la presència del CEDRICAT contribueixi a 
assolir els objectius de generar i gestionar amb màxima eficàcia fons destinats a espais rurals.  
• Administració de rang provincial, amb la qual es pot contribuir a captar recursos estatals o autonòmics 
que poden ser d’interès per a part de la demarcació en qüestió, procurant la coordinació necessària amb 
administracions superiors i administracions locals o altres beneficiaris.  
• Administracions locals (Consells Comarcals, ajuntaments i organismes autònoms). Sobre els quals fer 
assistència externa de grans projectes vinculats a sistemes de gestió tècnica, social i econòmica allunyats 
dels recursos ordinaris que els hi corresponen per la seva naturalesa, i que sense recolzament especialitzat 
poden bé fracassar bé no dur-se a la pràctica (per exemple programes europeus de desenvolupament rural, 
Proder, etc.). I assistències tècniques en general.  
• Altres beneficiaris (empreses, mancomunitats o altres). En àrees rurals perifèriques pot ser necessària o 
convenient alguna actuació de reforç en accions per a captar recursos de programes vinculats a 
infraestructures i/o recursos humans.  
 
Font: http://www.cedricat.cat 
 
 
a.1.2)-. EMPRENDE  
 
Els àmbits de servei d'Emprende són:  
 
El territori, el lloc entès com el substrat on es desenvolupen les activitats humanes en relació amb el seu 
entorn, el lloc entès com la identitat compartida dels seus habitants.  
 
El paisatge i la seva conservació com un concepte ampli i transversal que implica la integració dels 
recursos patrimonials que la composen, naturals i culturals. Entenem que el paisatge és un indicador 
essencial de l'equilibri social d'un territori.  
 
La capacitat d'emprendre o el motor que connecta un territori i la seva gent i que el fa habitable. Sense 
emprenedors no hi ha paisatge.  
 
Persones i Empreses 
Tallers d'Habilitats, Dinamització d'Emprenedors i Empresaris, Entrenaments i Formació 
 
Territoris 
Estratègies Territorials i Turístiques, Plans de Desenvolupament Sostenible, Plans de Lleure i Ús Públic, 
Anàlisi i Planificació Turística i Ecoturística, Anàlisi i defensa paisatgística  
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      Productes 
      Disseny de productes turístics, Posada en valor del patrimoni rural, cultural i natural, Projectes de 

Centres d'Interpretació, Museus, Itineraris, Circuits i Rutes, Senyalització, Carrils bici, Vies Verdes i 
Infraestructures Verdes, Senderisme i Turisme Actiu, Turisme eqüestre  

 
Instruments 
Estudis d'Impacte Ambiental, Cartes i Estudis de Paisatge, Plans Especials d'Ordenació del territori, 
Plans de Maneig i Gestió de Reserves i Parcs Naturals  

 
      Font: http://www.eeyt.net 
 
 

a.1.3)-. ANARA TURISMO 
 
Serveis que ofereix: 
 
• Plans estratègics i operatius 
• Plans de comunicació i de màrqueting 
• Plans museològics i museogràfics 
• Plans de viabilitat i posta en marxa de negocis 
• Creació de productes 
• Organització d’esdeveniments 
• Assessorament 
 
Ofereixen col·laboració a totes les administracions que puguin tenir alguna responsabilitat en l’àmbit 
de la planificació turística: 

• Administració Central 
• Comunitats Autònomes 
• Ajuntaments 
• Consells Comarcals 
• Consorcis 
• Patronats i associacions empresarials 
• Fundacions 
 
També aporten coneixements a la planificació i posta en marxa de tot tipus de productes turístics de 
iniciativa privada. 
 
Font: http://www.anarturismo.com 
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a.2) Empreses que ofereixen més d’un servei i que bàsicament s’adrecen a grans municipis 
 

Aquest apartat està format per grans consultores, les quals ja ofereixen un producte que d’entrada no 
encaixa amb les demandes i necessitats d’un petit municipi. Trobem empreses com per exemple: 
 
 
a.2.1)-. ALTRAN CIS 
 
El catàleg de serveis que ofereixen és molt ampli i especialitzat, que s’organitza per sectors: 
 

• Administració pública 
• Aeroespacial i Defensa 
• Automoció 
• Banca i assegurances 
• Indústria i serveis 
• Sanitat 
• Transport  
• Telecomunicacions 
• Utilities i energia 
• Altres 
 
Els serveis que ofereix a l’administració pública són: 
 
Serveis sectorials: 
 
• Polítiques públiques sectorials:  
� Assessorament en la definició i desplegament de polítiques públiques 
 
• Planes estratègics i/o Programes d’ actuació:  
� Disseny, definició, seguiment i avaluació a través de tècniques qualitatives y quantitatives 
 
• Estudis sectorials:  
� Diagnòstics socioeconòmics  
� Anàlisis de viabilitat i impacte 
 
• Participació ciutadana:  
� Assistència en el procés de dinamització de jornades, tallers i sessions de participació ciutadana  
� Memòries de participació ciutadana  
� Eines online de participació ciutadana: qüestionaris, foros, panells ciutadans i grups de anàlisis 
 
• Portals, Observatoris i Quadres de Comandament:  
� Definició del modelo de continguts i/o negoci, estructura, processos de coordinació i protocols de 
col·laboració  
� Desenvolupament i posta en marxa de portals, observatoris y Quadres de Comandament 
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• Innovació Tecnològica aplicada a l’ Administració Pública:  
� Sistemes integrals d’informació 
 
• Tramitació electrònica 
 
Serveis transversals: 
• Models de Gestió 
• Consultoria d’ Innovació 
• Gestió del Canvi 
• Comunicació Integral 
 
• Consultoria i Assessoria Tecnològica 
• Solucions de Gestió Empresarial 
• Enterprise Content Management 
• Seguretat 
• Geographic Information Systems 
 
• Gestió d’ Infraestructures y Sistemes IT 
• Gestió d’ aplicacions 
• Externalització de processos de negoci 
• Software Factory 
• Business Testing  
 
Font: http://www.altran.es 
 
 
a.2.2)-. D’ALEPH 
 
D’Aleph és una firma de serveis de consultoria per a les administracions públiques. 
 
D’Aleph compta amb una llarga trajectòria iniciada el 1994, té oficines a Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Jerez i Brussel·les, i està format per un potent equip propi de consultors/es i una àmplia xarxa estable de 
col·laboradors externs. 
 
Serveis que ofereix: 
 
• Comerç 
A D'ALEPH desenvolupen i impulsen projectes de millora del comerç urbà. El seu objectiu és el suport, 
per mitjà de mecanismes de col·laboració efectius, a entitats públiques, associacions de comerciants i 
agents amb competències en l'àmbit del comerç urbà.  
� Estratègia i planificació 
� Urbanisme Comercial 
� Mercats municipals 
� Formació i sensibilització per a comerciants i tècnics de l’Administració Pública 
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• Empresa i innovació 
� Creació d’empreses 
� Consolidació i desenvolupament d’empreses 
� Innovació 
 
• Ocupació i capital humà 
Té com a objectiu millorar l'accés a l'ocupació i les competències de persones ocupades o desocupades, 
per a la qual cosa proporciona serveis d'assistència tècnica, d'anàlisi i d'elaboració d'eines pràctiques 
� Millora dels serveis d'ocupació 
� Instruments i anàlisis per a la millora del mercat de treball 
� Formació per a l’ocupació 
� Competència, qualificació i certificació 
 
• Estratègies territorials 
D'ALEPH compta amb un equip d'experts en la definició d'estratègies de desenvolupament territorial, en 
l'articulació de polítiques de promoció econòmica i social dels territoris i en l'àmbit de la regeneració 
urbana. Per això, l'àrea disposa d'un ampli ventall de recursos i eines personalitzades que permeten donar 
resposta a les necessitats específiques de les administracions públiques i altres agents territorials. 
� Estratègies territorials 
� Regeneració urbana 
� Sòl industrial i espais empresarials 
� Altres àmbits 
� Formació a tècnics i directius de promoció econòmica 
 
• Igualtat d'oportunitats 
A D'Aleph incorporem l'enfocament de gènere, de procedència i d'edat en el disseny i l'anàlisi de les 
polítiques i programes públics. Aquest és un àmbit d'actuació transversal que s'ocupa de projectes 
relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, la corresponsabilitat en el repartiment de la 
feina, la immigració i la gestió del canvi demogràfic. 
� Igualtat de gènere 
� Conciliació de la vida personal i professional 
� Immigració 
� Permanència dels treballadors i les treballadores de més edat en l’ocupació 
� Formació per a la igualtat 
 
• Habitatge i urbanisme 
Satisfer les necessitats d'habitatge en la seva relació amb el desenvolupament urbà sostenible s'ha 
convertit en l'element clau de la societat actual. A D'Aleph elaboren eines d'anàlisi i de planificació per 
facilitar la presa de decisions en l'àmbit de l'habitatge i del planejament urbanístic.  
� Anàlisi d’oferta i demanda, i plans d’habitatge 
� Instruments de planejament urbanístic 
� Instruments d'anàlisis específiques: observatoris, parc vacant, infrahabitatge, etc. 
� Estudis sobre el mercat de la construcció  
� Formació 
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• Organització i gestió d'administracions públiques 
D'Aleph pot ajudar les administracions a millorar la seva gestió interna i afavorir la consecució dels seus 
objectius . Les principals línies de treball són: la consultoria d'organització i recursos humans, el disseny i 
la posada en marxa de nous models de gestió i processos, i l'assistència tècnica en programes de foment a 
la participació ciutadana. 
 
� Millora organitzativa i de gestió dels recursos humans  
� Disseny i implementació de models de gestió i reenginyeria de processos  
� Projectes de participació ciutadana  
� Formació: habilitats directives i en eines de direcció i gestió  
 
• E-learning 
 
A D'ALEPH son experts en l'elaboració i impartició de continguts en línia didàctics, dinàmics i 
motivadors, i assessorem en estratègies corporatives de formació en línia. El resultat en són productes 
formatius eficaços gràcies als quals l'alumne gaudeix, acaba el curs amb garanties d'èxit i, en definitiva, 
aprèn. 
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D'ALEPH imparteix formació a distància en dues modalitats: pura i mixta. I, si així ho vol el client, 
assumim la gestió i organització de la formació, les tutories, el seguiment i l'avaluació del procés 
formatiu.  
� Comerç 
� Capital humà i ocupació 
� Igualtat d’oportunitats 
� Gestió d’empreses 
� Organització i gestió d'administracions públiques  
 
• Finançament comunitari 
 
D’Aleph dóna suport als seus clients en el desenvolupament de projectes cofinançats amb els diferents 
fons impulsats des de la Comissió Europea. Des de la concepció i el disseny fins a la seva implementació 
i el seu tancament, D’Aleph acompanya els clients i les clientes en l’execució de les seves activitats, com 
també en el seu seguiment, el control i la justificació. 
� Disseny i posada en marxa de projectes i programes  
� Justificació, seguiment i control  
� Tancament i avaluació de projectes  
 
Font: http://www.daleph.com 
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b)-. Exemples d’empreses que ofereixen un únic servei 
 
Aquest apartat el tractarem molt per sobre atès que aquest tipus d’empresa no el considerarem com a 
possible competència.  
 
Exemples d’empreses amb un únic servei en trobarem moltes i de molts productes diferents. Agafarem 
com a zona de referència, el Bages, àmbit territorial del qual partirà la nostra empresa, i un petit mostreig 
d’empreses que serviran d’exemple i no pas com a objecte d’estudi: 
 
 
b.1) Punt Social  
 
El seu treball s’orienta cap a l’elaboració de projectes de caràcter sociològic i de desenvolupament humà, 
tant en el sector públic com en el privat, centrat principalment en les comarques de la Catalunya central.  
 
Serveis que ofereixen:  
• Disseny i planificació de projectes de recerca i intervenció social en diferents àmbits (immigració, 
gènere, participació, etc.), utilitzant tant tècniques quantitatives i qualitatives. 
• Elaboració  i seguiment de pressupostos de projectes. 
• Realització i avaluació de plans estratègics i plans d’actuació (plans d’igualtat,        joventut, etc). 
• Disseny i aplicació de tècniques d’organització i coordinació d’actes i    jornades. 
• Anàlisi i explotació de dades. 
• Conducció de reunions i mediació.  
• Formació per a treballadores i treballadors  de mitjans de comunicació, ONG, administracions locals i 
institucions educatives en matèria de gènere. 
• Recerca i anàlisi del projectes transversals en la perspectiva de gènere. 
 
Font: http://puntsocial.blogspot.es  
 
 
b.2) SUMMA 
 
SUMMA va néixer el 1973 a Manresa (Barcelona) i és una empresa consultora d’enginyeria i arquitectura 
amb una àmplia història professional, dedicada principalment al disseny i planejament urbanístic, a 
l’edificació i al desenvolupament de noves tecnologies SIG en diferents projectes d’enginyeria. 
 
L’actuació de SUMMA es basa principalment en l’assistència a les diferents actuacions promogudes per 
inversions de clients públic i privats, que comporten la implantació i el dinamisme de l’economia en el 
territori. 
 
SUMMA disposa d’un equip multidisciplinari, integrat per més de 40 professionals de diferents 
especialitats.  
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Serveis que ofereixen:  
• Redacció de projectes 
• Direcció d’obres 
• Direcció d’execució d’obres 
• Estudis de patologies 
• Planejament i gestió urbanística 
• Concentració parcel·laria i ecoconcentració 
• Regadius 
• Estudis ambientals 
• Estudis agraris 
• Projectes TIC 
• Mobilitat 
• Gestió de l’espai públic 
• Gestió de l’ inventari i patrimoni 
• Cartografia 
• Gestió de xarxes de serveis 
• Cadastres 
 
 
Font: http://www.summa-eng.com 
 
 
b.3) SIMAN INFORMÀTICA 
 
SIMAN Informàtica centra la seva dedicació en proporcionar a particulars, empreses i institucions 
públiques, solucions informàtiques integrals per a la millora i optimització dels seus equips.  
S’ esforcen per a ser capdavanters en la implantació de les tecnologies de la informació més avançades 
del sector, incloent maquinari, programari, perifèrics, equips de xarxa i consumibles.  
 
Serveis que ofereixen: 
 
• Assistència tècnica professional  
• Instal·lació i manteniment 
Instal·lacions informàtiques 
• Projecció a Internet 
• Software 
Finançament i rènting 
Marques distribuïdes 
 
Font: http://www.simaninformatica.com 
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2.3.1.2. Associacions de municipis 
 
1-. Federació de Municipis de Catalunya 
 
La Federació de Municipis de Catalunya és un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que 
defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la 
Generalitat o el govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de 
Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de 
qualsevol instància.  
 
L’afiliació dels ajuntaments membres a altres entitats d’àmbit territorial superior s’articula per mitjà de 
l’FMC. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’FMC tenen orígens independents i les 
relacions que lliguen ambdues entitats es concreten en acords al marge dels Estatuts. La Federació de 
Municipis de Catalunya manté relacions cordials amb la resta d’entitats municipalistes d’arreu de l’Estat, 
però sense cap lligam concret amb cap d’elles. 
 
A més, en el marc de les activitats en temes internacionals, l’FMC manté, si s’escau, relacions informals 
no institucionalitzades amb les diferents institucions europees i amb d’altres organitzacions de 
col·lectivitats locals, com la Federació Mundial de Ciutats Unides.  
 
Al marge d’aquestes relacions, l’FMC té subscrits convenis de col·laboració amb institucions de caràcter 
divers, com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Consorci Localret, el Consorci 
Hospitalari de Catalunya o la Creu Roja, entre d’altres.  
 
La FMC és membre del Patronat Catalunya Món, de la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA) i 
de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, entre d’altres. 
 
La Federació de Municipis, que en el moment de la seva fundació, l’any 1981, va comptar amb l’adhesió 
de 177 ajuntaments, ha anat assolint amb el temps una capacitat representativa cada cop més elevada. Els 
ens locals que estan adherits a la Federació sumen el 91 per cent de la població de Catalunya, entre 
ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades. En aquest moment té 
més de 650 adherits.  
 
Paral·lelament al creixement en el nombre d’ens locals adherits, la Federació de Municipis ha reforçat la 
seva presència territorial per mitjà de la descentralització de les seves activitats. Les jornades i reunions 
d’òrgans interns de la Federació s’han celebrat a les quatre províncies. 
 
Aquesta voluntat explícita de descentralització va ser decidida pel Consell Nacional de l’entitat i s’ha vist 
reforçada per la reorganització de la Comissió de Petits Municipis en grups de treball territorial per 
demarcacions. 
 
Ofereix servei d’assessorament jurídic i de formació 
 
Font: http://www.fmcnet.org/ 
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2-. Associació Catalana de Municipis 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una entitat municipalista que agrupa més del 
95% dels ens locals de Catalunya amb l’objectiu de defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la 
veu representativa. 
 
L’ACM es constitueix el 3 d’octubre de 1981. Els serveis que ofereix són els següents:  
 
 
Serveis Jurídics 
• Assessorament jurídic, presencial i en línia, a les entitats locals. 
• Redacció d’informes, d’acord amb l’opinió dels serveis jurídics de l’ACM, sobre qüestions formulades 
per les entitats locals. Redacció de models d’ordenances i reglaments municipals. 
• Anàlisi de la normativa des de la perspectiva del món local. 
• Estudis i propostes pel desenvolupament de plans urbanístics municipals. 
• Recull normatiu de la legislació europea, autonòmica i estatal de caràcter local. 
• Estudi de la normativa local, propostes de modificació d’avantprojectes de llei i altres normatives, 
participació en comissions i mediació de conflictes. 
• Tramesa als ens locals d’informació relativa a les propostes normatives i actuacions d’altres 
administracions en relació al món local. 
 
Serveis Econòmics 
 
• Serveis d’assessorament econòmic i financer-comptable a ajuntaments, entitats municipals 
descentralitzades i consells comarcals. Especialment als petits municipis que no poden comptar amb 
estructures pròpies. 
• Elaboració d’informes a partir de les dades dels municipis i difusió als ens locals. Anualment 
publiquem un Estudi sobre la fiscalitat als municipis de Catalunya, molt útil per elaborar les ordenances 
fiscals dels ajuntaments. 
 
Serveis de Formació 
 
El 4 d’agost del 2006 el servei de formació va obtenir el Certificat ISO 9001, concedit per AENOR, 
empresa líder de la certificació a Espanya. D’aquesta manera es garanteix un nivell de qualitat en tots els 
serveis i accions desenvolupades des de l’àrea de formació. 
 
1)-Cursos de formació contínua adreçats al personal de les administracions locals. 
 
L’ACM promou un Pla agrupat de formació contínua amb les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, i 
amb la col·laboració d’UGT, CCOO i els consells comarcals de la demarcació de Barcelona. 
Les accions formatives emmarcades en el Pla agrupat van adreçades als funcionaris i personal laboral de 
les administracions locals adherides i són accions subvencionades a càrrec dels fons AFCAP (Acord per 
la Formació Contínua en les Administracions Locals). 
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2)-Programes formatius de grau superior (mestratges i postgraus). 
 
Apostant per una formació de qualitat, l’ACM col·labora amb les universitats catalanes en l’organització 
de programes formatius de grau superior. 
 
Col·laboracions amb la UAB: 
 
• Mestratge en dret local i dret urbanístic.  
• Mestratge en contractació i gestió de serveis públics. 
 
 
3)-Jornades informatives i d’actualització. 
 
El contacte amb realitats i àmbits diversos relacionats amb l’Administració local permet conèixer les 
demandes més immediates d’informació i formació dels seus treballadors. Aquest és el motiu pel qual 
l’àrea de formació i les diverses comissions de l’ACM s’encarreguen de la organització de jornades i 
seminaris a tot el territori català o hi col·laboren. 
 
El tercer punt d’origen d’aquestes sessions formatives és la signatura de convenis beneficiosos per a 
l’Administració local amb col·legis professionals, entitats públiques o privades.  
 
L’objectiu és donar una resposta àgil i ràpida a les qüestions de més actualitat que afecten als càrrecs 
electes i a tot el personal de l’Administració local. 
 
 
CÀTEDRA ENRIC PRAT DE LA RIBA D’ESTUDIS JURÍDICS LOCALS 
La Càtedra Enric Prat de la Riba d’Estudis Jurídics Locals, té l’objectiu de promoure el desenvolupament 
de la docència, de la transferència de coneixements i de la recerca en tots aquells àmbits que es relacionin 
amb les administracions i el sector públic local. 
 
 
Serveis de promoció 
 
-Assessorament sobre ajuts comunitaris i informació europea. 
-Promoció econòmica i ocupació: assessorament, difusió de l’activitat emprenedora entre entitats locals, 
informació de convocatòries d’ajuts, tramitació i assessorament en matèria de polítiques actives 
d’ocupació, participació en meses locals d’ocupació... 
 
Font: http://www.acm.cat/ 
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2.3.1.3. Altres ens supramunicipals 
 
1-. Diputacions 
 
Les Diputacions, a banda de donar suport econòmic a través de convocatòries de subvencions, presten 
serveis de suport tècnic i assessorament. Aquests serveis entre d’altres són:  
 
• Assistència en gestió de recursos humans: 
� Consisteix en l’assessorament jurídic dels ens locals de la província en l'àmbit de la gestió de recursos 
humans.  
� Dur a terme la seva representació i defensa jurídica en els procediments administratius i jurisdiccionals 
davant l'ordre social i contenciós-administratiu. 
� Instruir els seus expedients disciplinaris i donar-los suport en els processos de negociació col·lectiva.  
� Assumir la gestió informatitzada de les nòmines dels empleats dels ajuntaments de la província que no 
superen els cinc mil habitants.  
� Assessorem tècnicament en els processos selectius i en els sistemes de provisió de llocs de treball del 
personal.  
� Dinamitzar una xarxa de relació de gestors de recursos humans per compartir informació, gestionar el 
coneixement i prendre decisions col·lectives.  
 
• Assistència en organització: 
Des de la línia d'assistència en organització municipal ofereixen els següents serveis:  
� Anàlisi, diagnosi funcional i propostes de millora de l'estructura organitzativa i de llocs de treball  
� Anàlisi de l'adequació de les retribucions dels llocs de treball en relació a la seva aportació de valor 
funcional  
� Proposta de polítiques retributives en termes de millora de l'equitat interna i/o externa  
� Diagnosi, disseny i suport a la implementació del sistema municipal d'atenció ciutadana  
� Anàlisi i reenginyeria de processos per a la millora de l'eficiència organitzativa i de l'atenció ciutadana  
� Projectes d'organització estratègica (organigrames horitzó)  
 
• Assistència en la gestió del padró municipal d'habitants  
L'assumpció de la gestió informatitzada del padró municipal d'habitants comporta els següents serveis:  
� Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions mitjançant una base de dades central 
a través de la qual els municipis poden fer consultes, expedir documents o efectuar les modificacions de 
padró derivades de l'atenció personalitzada en les oficines municipals  
� Assessorament on-line als usuaris municipals per garantir un funcionament eficaç en l'ús de la base de 
dades central de padrons municipals  
� Recepció i processament de dades provinents d'altres administracions o organismes, d'acord amb la 
normativa vigent sobre padró d'habitants i cens electoral.  
� Emissió de les dades per a l'actualització del cens electoral  
� Conservació de les dades històriques  
� Descentralització de determinades operacions, com ara l'obtenció de documents impresos o la 
mecanització del registre de població, mitjançant l'accés telemàtic dels ajuntaments  
� En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d'informació digital amb 
altres administracions que derivin de la gestió del padró d'habitants  
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• Assistència en protecció de dades de caràcter personal. 
Des de la línia d'assistència en protecció de dades de caràcter personal ofereixen els següents serveis:  
� Accions de sensibilització i divulgació  
� Projecte de Suport a l'Adequació a la Normativa de Protecció de Dades (SANPD)  
� Assistència i Consultoria 
 
• Assistència en administració electrònica. 
Des de la línia d'assistència a l'administració electrònica ofereixen els següents serveis:  
� Desenvolupament de projectes web  
� Consultoria en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  
� Assistència en l'accessibilitat telemàtica de la ciutadania a l'administració 
� Programa de foment de l'ús i la millora de les tecnologies de la informació i la comunicació 
 
• Assistència en prevenció de riscos laborals. 
Des de la línia d'assistència en prevenció de riscos laborals ofereixen els següents serveis:  
� Assistència i acompanyament en la implantació i gestió de la prevenció de riscos laborals  
� Assessorament per a la realització del Pla de Prevenció de Riscos Laborals  
� Dinamització de la xarxa de responsables de prevenció de riscos laborals 
 
• Assistència jurídica local  
� Assessorament general en matèria de gestió juridicoadministrativa  
� Suport jurídic personalitzat  
� Defensa judicial  
� Destinataris del servei d'Assistència Jurídica local  
La Diputació de Barcelona presta assistència jurídica local amb tres tipus de serveis:  
�  
a) Assessorament general en matèria de gestió juridicoadministrativa  
Elaboració de formularis de procediments administratius, models d'ordenances i reglaments tipus, 
manuals, reculls legislatius i articles de divulgació sobre temes d'interès jurídic per a les administracions 
locals. Es pot consultar una part d'aquests treballs a l'apartat de normativa .  
b) Suport jurídic personalitzat  
Resolució de consultes jurídiques puntuals mitjançant respostes verbals o escrites, elaboració de notes 
informatives i emissió d'informes i dictàmens jurídics que incloguin propostes de resolució a les 
controvèrsies jurídiques plantejades, atenent a la seva complexitat o la celeritat amb la qual hagin de ser 
resoltes.  
Atenció telefònica de consultes jurídiques.  
c) Defensa judicial  
Actuació davant els jutjats i tribunals assumint la defensa dels interessos municipals en procediments 
judicials.  
 
 
• Oferta formativa  
Les Diputacions volen donar una resposta de qualitat a les necessitats formatives detectades i 
identificades pels municipis de la província. Per aquest motiu, posa al seu abast un seguit d'accions 
formatives, idònies per satisfer les necessitats canviants de les organitzacions municipals.  
Es proposa així, una oferta formativa àmplia i sobretot dinàmica que es presenta en tres àmbits diferents:  
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� Pla General de Formació.  
� Programació d'activitats formatives incloses dins del Pla General i altres Cursos, Jornades i Seminaris.  
� Formació de les Àrees. Relació d'enllaços web on podeu accedir a la formació que ofereix cada Àrea 
de la Diputació.  
 
• Suport en matèria econòmica i financera  
La Intervenció General, a través del Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local, ofereix de forma 
gratuïta a tots els ajuntaments de la província assistència integral en matèria econòmica, comptable i 
financera, per tal de millorar la gestió a l'àmbit de la hisenda municipal.  
Les diferents actuacions de suport i assistència als ajuntaments permeten, d'una banda, millorar el 
coneixement de les finances dels mateixos ajuntaments per tal de detectar possibles desequilibris i, de 
l'altra, la possibilitat de, a través de diferents anàlisis de la situació financera, planificar i portar a terme 
accions de millora que han de portar l'ajuntament a l'equilibri financer.  
Entenen que tot aquest ventall de possibilitats restaria incomplet si, a més, no realitzéssim tot un seguit 
d'accions formatives que, estructurades en mòduls, permet posar al dia els coneixements i les habilitats 
del personal que treballa en l'àrea econòmica dels ajuntaments i que pretén cobrir l'espai formatiu que 
aquests municipis no poden dur a terme de forma individual pel cost econòmic que representa.  
Els serveis oferts són:  
� Suport continuat a la gestió econòmica  
� Consultoria  
� Formació en matèria econòmica i financera  
 
Font: http://www.diba.cat/ 
 
 
 
2-. Consells Comarcals 
 
Deixant de banda les funcions pròpies d’un Consell Comarcal, parlarem concretament dels serveis que 
ofereix el Consell Comarcal del Bages, per agafar la comarca on ubicarem la nostra empresa.  
 
En aquest moment, com a únic servei que podem contractar de forma opcional és el servei de 
manteniment informàtic, el qual es regula a través d’un conveni de prestació de serveis amb dues 
variables, hores mensuals de presència d’un tècnic informàtic i nombre d’habitants del municipi. 
 
Antigament el Consell Comarcal prestava més serveis als municipis que en formaven part, com per 
exemple el servei d’enginyer/a o de veterinari/a per temes de salut i activitats relacionades, però de mica 
en mica s’han anat reduint.   
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3-. Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) 
 
El CCDL és una entitat local integrada per ens locals supramunicipals, que són els Consells Comarcals de 
l’Alt Camp, l’Anoia, el Pallars Jussà, el Pla de l’Estany i la Segarra, que aporten la perspectiva local, i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que en forma part per la seva visió estratègica del 
conjunt del territori. Aquesta estructura de socis es podrà ampliar en el futur. 
 
Té per finalitat la dinamització social i econòmica dels territoris a Catalunya o en altres territoris, 
especialment però no exclusiva, amb projectes competitius fons europeus, treballant conjuntament amb el 
teixit productiu del territori i mitjançant la integració en xarxes de diversa índole.  
 
El Consorci es funda el 2008. Per assolir els objectius indicats, disposa d’equips tècnics capacitats per a 
actuar en la captació, gestió i avaluació o control de projectes que puguin beneficiar al món local i que no 
provinguin de les seves fons habituals de finançament. En definitiva, per a permetre accedir a projectes 
competitius, amb components innovadors, aportant-ne una estructura àgil i interdisciplinar que pugui 
actuar a Catalunya o qualsevol altre territori d’interès, contribuint a la millora del nostre país i els seus ens 
locals. 
 
El Consorci es troba en fase de consolidació, disposa de seu a Barcelona i d’un equip tècnic ja preparat 
per a dur a terme les primeres actuacions en diverses línies vinculades al període de programació europea 
2007-2013. En aquest sentit, Es treballa en diverses línies estratègiques: 
 
1) El Consorci, com a ens de suport al món local: l’atenció a les comarques i municipis com a prioritat. Es 
duen a terme assistències tècniques a diversos ens locals arreu de Catalunya per tal de facilitar el seu 
accés a fonts de recursos competitius, com programes i convocatòries europees. L’objectiu és captar 
recursos addicionals als habituals dels ens locals amb qui col·labori. 
 
2) El Consorci, al capdavant de la innovació en el món local: l’experimentació pròpia i la transferència de 
resultats al món local com a objectius. Des del 2008 participa directament en projectes europeus, i 
actualment està iniciant els primers treballs per accedir a nous programes. També, entre les seves opcions 
de futur a mig termini, la integració en xarxes interregionals o internacionals es troben a l’agenda. 
L’objecte és actuar de dinamitzador en l’entorn català, mostrant i transferint les bones pràctiques que es 
generin en els projectes en que és soci directament. 
 
Tots aquests elements estan en consonància amb l’objecte pel que va ser creat: innovar, ajudar i transferir 
en l’entorn local català, en especial, però no exclusivament, entre els territoris amb menor capacitat 
d’actuació directa: les comarques rurals i periurbanes. 
 
Font: http://www.ccdl.cat/ 
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2.3.2. Comparació amb la competència 
 
Observant l’oferta de mercat existent i corroborant amb la recerca d’informació que hem fet, tant a nivell 
de localització d’empreses per Internet com de publicitat adreçada a petits municipis en format paper i en 
format correu electrònic, i afegint-hi també informació provinent de declaracions, articles i reportatges de 
la web de l’Associació de Micropobles de Catalunya, podem concloure que la competència és gairebé 
nul·la.  
Un producte exactament igual al que volem oferir no existeix, i el que s’hi pogués assemblar lleugerament 
és molt minoritari. 
 
Si ho dividim per blocs i fem comparacions amb la nostra empresa podem afirmar que:    
 
a)-. Les empreses privades que ofereixen més d’un servei i que s’adrecen també a petits municipis que 
hem descrit serien la competència més directa, però són comptades i els serveis no són exactament 
idèntics. Ofereixen serveis més enfocats a tramitació de subvencions i elaboració de memòries.  
Les que hem pogut localitzar, i que no ha estat fàcil, tenen el territori acotat, sabem que Cedricat està 
centrat a les comarques de Lleida, Emprende treballa més a l’àrea metropolitana i comarques del Vallès, i 
Anara Turismo ofereix serveis a les comarques gironines. Per tant, la zona de partida de la nostra empresa 
no compta amb cap empresa que pugui oferir serveis de característiques semblants.  
 
b)-. Les empreses privades que ofereixen més d’un servei i que bàsicament s’adrecen a grans municipis 
que hem descrit, ofereixen uns serveis que no encaixen gens amb la majoria de necessitats dels municipis 
amb una població inferior als 2000 habitants, per tant no ho considerarem com a competència, ja que tot i 
que hi pot haver una excepció descartem l’ interès de cap petit municipi en la possible contractació 
d’aquestes empreses. 
 
c)-. Les empreses privades que ofereixen un únic servei tampoc les considerem possible competència ja 
que la intenció de la nostra empresa és la fidelització dels clients precisament per oferir un servei de 
qualitat, adequat a l’administració pública de petites dimensions, i a demés de forma unificada, és a dir, 
una empresa on poder recórrer i obtenir pràcticament la totalitat de serveis que necessiti el client.  
 
S’entén que si un ajuntament petit ha d’adreçar-se a un servei informàtic que dóna una botiga 
d’informàtica, o a una assessoria- gestoria per resoldre necessitats comptables, o bé a un/a enginyer/a que 
no estigui especialitzat en tràmits administratius, etc, el resultat serà l’obtenció d’un servei de més baixa 
qualitat i aquest ajuntament haurà d’anar-se proveint de serveis dispersos. 
 
d)-. Les associacions de municipis podrien arribar a ser possible competència pel tipus de serveis que 
ofereixen, tot i que només n’ofereixen alguns, potser l’exemple més clar seria el d’assessorament jurídic, 
la diferència però es troba en el temps de resposta i en l’adequació de la resposta.  
 
Les associacions de municipis són útils però no gaire àgils en respondre i la majoria de vegades un 
municipi petit necessita respostes immediates a problemes urgents que sorgeixen. També de vegades 
passa que les solucions proposades des de despatxos de grans ciutats a la pràctica no s’adeqüen del tot a la 
realitat pràctica i quotidiana de les poblacions rurals, per desconeixement del territori i de les 
circumstàncies, i això fa que solucions proposades a nivell tècnic acabin sense portar-se a la pràctica dins 
d’un calaix.   
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e)-. Els altres ens municipals s’haurien d’analitzar un per un, però bàsicament podem agafar de referència 
el punt anterior i exposar pràcticament el mateix. 
 
La Diputació de Barcelona ofereix molts serveis i de gran qualitat, però és assessorament a distància. 
Realment l’ajuda d’un/a tècnic/a que estigui a disposició per qualsevol dubte o dificultat i pugui fer-se 
càrrec de les problemàtiques d’un municipi petit no hi és.  
 
El Consell Comarcal (del Bages) bàsicament només seria competència pel que fa al servei d’informàtica, 
malgrat tot però, també hi ha una certa diferència amb un servei privat atès que no és cap botiga i no pot 
proveir al client de recanvis i una vegada detectat el problema informàtic l’ajuntament ha de proveir-se de 
la peça malmesa i esperar-se a que torni el tècnic informàtic.  
De vegades també hi ha una certa demora en l’atenció perquè cal donar servei a tots els municipis de la 
comarca i l’horari de serveis queda limitat per l’horari laboral dels tècnics que són personal del Consell 
Comarcal. 
 
El Consorci Català pel Desenvolupament Local, a diferència de les associacions de municipis i dels altres 
ens supramunicipals no ofereix serveis de forma gratuïta, per tant, seria com una empresa privada de 
serveis força enfocada a l’elaboració de memòries per sol·licitud de subvencions. 
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2.4. Estudi qualitatiu i quantitatiu 
 
Dins dels apartats de l’estudi de mercat, hem elaborat dos tipus de mostrejos diferents que permetin 
contrastar les principals hipòtesis que hem construït en relació a l’empresa que proposem.  
 
Aquests dos tipus d’estudi es corresponen amb dues tècniques d’investigació diferents: l’entrevista en 
profunditat i el qüestionari electrònic.  
 
Un i altre es complementen, fent que la combinació d’ambdós estudis maximitzin la representativitat i 
alhora la profunditat de la informació obtinguda. Ho detallem a continuació:  
 
2.4.1. Entrevista en profunditat semiestructurada 
 
Es tracta d’un estudi qualitatiu que es basa en entrevistes personals a diferents alcaldes/ses de diferents 
ajuntaments per esbrinar la valoració que fan de l’empresa que proposem i alhora recollir el màxim 
d’informació possible en relació a necessitats, propostes, interessos i altres idees que puguin sorgir en 
relació als serveis que volem oferir.   
 
Aquesta entrevista aporta informació de gran riquesa i un nivell molt alt d’aprofundiment, per contra, 
redueix la capacitat d’extreure estadístiques, impossibilita el tractament sistematitzat de dades i 
d’extrapolació de les mateixes per la reduïda representativitat que té en comparació amb l’ús de 
qüestionaris. 
 
En aquest apartat explicarem com s’han portat a terme les entrevistes i les principals idees que podem 
extreure’n. 
 
Els electes entrevistats han estat: 
 
� Il·lm. Sr. Martí Perich i Singla, Alcalde de Mura (233 habitants) 
� Il·lm. Sr. Salvador Tresserra i Purtí, Alcalde de l’Estany (389 habitants) 
� Il·lma. Sra. Mercè Cardona i Junyent, Alcaldessa de Monistrol de Calders (690 habitants) 
� Il·lm. Sr. Ramon Vilar i Camprubí, Alcalde de Santa Maria d’Oló (1079 habitants) 
 
L’Extracte de «guió» d’entrevistes semiestructurades que hem seguit ha estat el següent: 
 
Entrevista a l’alcalde o alcaldessa: 
 
1a part: La vida als municipis de menys de 2000 habitants 
 
� Avantatges/desavantatges de viure en un municipi de menys de 2000 habitants  
� Necessitats i dificultats del municipi petit 
� Finançament dels municipis petits (recursos propis, subvencions, etc) 
� Percepció a nivell administratiu de les diferències entre municipis de petites dimensions i municipis 
grans. 
� Grau d’exigència de les administracions supramunicipals en relació a les obligacions administratives i 
de competències dels petits municipis.  
� Dedicació dels càrrecs electes 
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� Nivell de voluntariat i de col·laboració dels veïns i veïnes 
� Telecomunicacions del municipi i nivell de satisfacció amb els serveis de telefonia i de banda ampla.   
 
 
2a part: Serveis que ofereix l’ajuntament 
 
� Serveis que ofereix l’ajuntament  
� Nivell d’exigència dels vilatans/es 
� Grau de dificultat de l’ajuntament per aconseguir una bona qualitat dels serveis com a conseqüència 
de la manca de recursos (econòmics, de personal, de dedicació, etc)  
 
 
3a part: Personal al servei de l’ajuntament 
 
� Nivell de dotació de personal propi de l’ajuntament i suficiència 
� Nivell de formació del personal de l’ajuntament i polivalència/especialitat 
� Capacitat de l’ajuntament per assumir totes les competències pròpies i les delegades per altres 
administracions. 
� Grau de satisfacció relativa a la resposta que pot donar l’ajuntament amb els recursos de personal 
actuals. 
� Nivell de necessitat de personal per adequar la resposta desitjada de l’ajuntament a la realitat del 
municipi.  
 
 
4a part: Serveis i assessorament provinent d’associacions de municipis i d’altres ens supramunicipals 
 
� Coneixement dels serveis i recursos gratuïts, o mitjançant quota d’associat,  corresponents a 
associacions de municipis i altres ens supramunicipals. 
� Grau de satisfacció i adequació al petit municipi dels serveis ofertats per aquestes entitats. 
 
 
5a part:  Serveis i assessorament d’empreses privades o professionals independents 
 
� Coneixement relatiu a empreses de serveis i assessorament al petit municipi 
� Percepció d’adequació entre els serveis ofertats per empreses privades i les necessitats del petit 
municipi 
� En cas de tenir algun tipus d’experiència amb contractació externa de serveis o de professionals 
independents, grau de satisfacció entre producte/servei – preu – adequació a la necessitat plantejada.  
� Nivell de confiança amb l’eficiència i qualitat de les empreses externes 
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6a part: Predisposició a la contractació de serveis i/o assessorament extern 
 
� Serveis/producte/assessorament  que estaria disposat/da a contractar per millorar el funcionament i/o 
capacitat administrativa de l’ajuntament. 
� Quins serveis  pensa que necessitaria el seu ajuntament i no troba, o bé, no se li han ofert i en canvi, si 
els trobés contractaria? 
� Preu que estaria disposat/da a pagar i capacitat de l’ajuntament a nivell econòmic per contractar. 
� A partir de quina font d’informació contractaria? 
� Continuïtat/discontinuïtat de la contractació 
� Quin producte/servei espera per afirmar que el grau de satisfacció és elevat  
� Quins factors serien determinants per tal que una empresa de serveis i assessorament externa 
aconseguís la fidelització del seu ajuntament com a client. 
 
Les entrevistes s’han realitzat, exceptuant un cas, al despatx d’alcaldia de l’ajuntament de referència, la 
durada ha oscil·lat entre els 45 minuts i les dues hores. 
 
A continuació presentem un resum de les principals idees que s’ha extret de les entrevistes:  
 
Primer bloc:  
 
Tots els entrevistats coincideixen amb la riquesa (naturalesa, tranquil·litat, solidaritat i tracte veïnal, 
valors, proximitat entre l’ajuntament i la població, etc) que aporta viure en un municipi petit però 
contrastant-la amb la duresa i dificultats que també implica per tenir menys serveis i recursos que pobles 
més grans o ciutats.  
 
Es pot constatar que a mida que el poble és més gran té més facilitats per sobreviure ja que disposa de 
més recursos que es tradueixen en més i millors serveis (metge, escola, transport,etc.). De forma inversa, 
a mida que el municipi és més gran, la seva població està menys cohesionada i potser disminueix el nivell 
de solidaritat veïnal. 
 
A nivell de finançament hi ha unanimitat a l’hora d’expressar que no consideren prou just el sistema 
actual perquè no es té en compte res més que la població i en canvi també s’hauria de distribuir la riquesa 
en funció del territori que es gestiona, les característiques del municipi i la manca de recursos i serveis.  
El sistema de subvencions actual perjudica al petit municipi, per la manca d’equitat, pel retard en el 
pagament dels ajuts i per l’exigència d’aportació municipal en major o menor percentatge per l’execució 
de les actuacions que de vegades fa renunciar a l’atorgament de l’ajut per la manca de viabilitat en el 
finançament de la mateixa ja que els recursos propis (impostos, taxes, etc) són insuficients.  
 
El grau d’exigència de les administracions supramunicipals vers els ajuntaments és massa elevat ja que en 
aquest cas també els electes expressen de forma unànime que s’aproven lleis que traspassen competències 
als municipis sense dotar-los del finançament necessari a nivell econòmic per assumir-les. 
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La dedicació dels càrrecs electes també és una dificultat afegida, o no cobren per ser una càrrega 
inassumible per l’ajuntament, o si ho fan a través de la subvenció de retribució per a càrrecs electes (la 
cotització de la seguretat social va a càrrec de l’ajuntament) s’exposen a deixar una feina fixa per un 
càrrec que pot tenir caducitat als quatre anys. 
Si algun ajuntament té un càrrec electe retribuït gràcies a la subvenció acostuma a ser l’alcalde o 
alcaldessa, la majoria de regidors no cobren un sou i compaginen feina, política i vida familiar, fent que la 
gestió de l’ajuntament sigui totalment vocacional. 
 
 
Els municipis triats per fer l’entrevista al seu alcalde o alcaldessa  no tenen grans dificultats a nivell de 
telecomunicacions, exceptuant un cas en el qual hi ha poca oferta de cobertura de telefonia mòbil (només 
hi ha una companyia). Tot i així, sí que hi ha la percepció de dificultats a nivell informàtic a l’hora de 
portar a la pràctica el nou sistema obligatori de comunicació interadministrativa (la plataforma eaCat).    
 
Segon bloc: 
 
Els ajuntaments ofereixen molts serveis i molt diferents, gairebé sempre resulten deficitaris, i s’ofereixen 
no per la seva obligatorietat sinó per facilitar la vida als municipis intentant aproximar el nivell 
d’oportunitats dels que viuen al poble al que poden tenir les persones que viuen a la ciutat. En general el 
grau de satisfacció relatiu a la qualitat d’aquests serveis és elevat tenint en compte les dificultats que hi ha 
per donar-los. El grau d’exigència dels vilatans també és força elevat, diferenciant també que el nivell 
d’exigència de persones que provenen de llocs més grans encara és superior a la dels autòctons.  
 
 
Tercer bloc: 
 
El nivell de satisfacció cap al personal dels ajuntaments és elevat, es posa molt d’èmfasi en el volum de 
feina que es gestiona i la polivalència dels treballadors. A grans trets es considera que el nivell de dotació 
de personal és suficient malgrat el volum de feina és molt gran i que hi ha èpoques de l’any en les quals 
potser faria falta un reforç. Es remarca però que hi ha competències traspassades que són inassumibles. 
 
 
Quart bloc: 
 
En aquest apartat hi ha diversitat de respostes, des de l’opinió que sense la Diputació de Barcelona no 
seria possible prestar molts dels serveis que es presten als ajuntaments fins l’altre extrem, el de no 
utilitzar gairebé cap dels recursos que ofereixen associacions de municipis i altres ens supramunicipals. 
En general els recursos que més s’utilitzen són els de la Diputació i de forma esporàdica assessorament 
jurídic de les associacions de municipis.   
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Cinquè bloc: 
 
La resposta majoritària com a punt de partida és el desconeixement total d’empreses de serveis i 
assessorament al petit municipi, exceptuant algun cas particular i per algun servei en concret.  
 
A mesura que avança l’entrevista, es comença a prendre consciència que realment ja tenen serveis 
externalitzats o professionals independents contractats (servei d’assistència a domicili (SAD), 
arquitecte/a, enginyer/a, assessor/a jurídic/a, servei d’aigua potable, servei d’informàtica, etc) i també que 
han contractat serveis puntuals a empreses (confecció de projectes, revisió cadastral, elaboració de 
memòries,etc).  
 
La percepció però, d’acord amb les manifestacions dels electes, és que sempre resulta més car contractar 
un servei extern que fer la feina amb personal propi i la queixa és pel preu. 
 
El nivell de confiança també inferior comparant-la amb la que es té amb el personal propi. 
 
Sisè bloc: 
 
Tot i que la majoria afirma que prefereix tenir personal propi, la predisposició per contractar serveis en 
general és bona, exceptuant un cas en el qual mai es contractaria.  
L’obstacle principal és la idea que resulta molt car o molt més car que tenir personal propi. 
 
Remarcant que no tinguin en compte el preu, els serveis que contractarien són: assessorament jurídic, 
serveis de neteja, comptabilitat, arquitecte/a, servei d’informàtica (més freqüència), vigilants (tipus 
guàrdia urbana), etc. 
 
Els serveis externs que no troben i que si trobessin contractarien són: serveis socials, vigilància, control 
de permisos d’obres al carrer, llar d’infants, etc. 
 
La informació per contractar serveis els agradaria rebre-la per correu electrònic i després de forma 
presencial. 
 
El preu que estarien disposats a pagar no s’acaba de definir perquè varia en funció dels serveis i de la 
qualitat però els entrevistats estan condicionats pels preus que coneixen del mercat. 
 
L’opinió unànime és que la contractació seria discontinua en la majoria de serveis i que el producte que 
s’espera per afirmar que el grau de satisfacció és elevat, és el de màxima qualitat a bon preu i també 
aportació de tranquil·litat . 
 
Les condicions que posen els electes per fidelitzar el seu ajuntament com a client d’una empresa de 
serveis són: que sigui eficaç, resolutiva, complidora, ha de tenir coneixement del territori, entendre el petit 
municipi i treballar a bon preu.  
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2.4.2. Qüestionari electrònic 
 
Es tracta d’un estudi quantitatiu que hem confeccionat elaborant un qüestionari basat en les principals 
idees que han sorgit de l’entrevista en profunditat i també de les hipòtesis en les quals es fonamenta 
l’empresa  Serveis i Suport al Petit Municipi per contrastar la informació i quantificar l’estudi donant-li 
representativitat. 
 
Aquest qüestionari s’ha tramés per correu electrònic a tots els ajuntaments de menys de 2.000 habitants de 
Catalunya, per tant, en aquest cas no és una selecció aleatòria d’ enquestats sinó que hem agafat el 100% 
de possibles clients potencials amb la idea que moltes de les enquestes segurament no serien contestades 
per manca de temps o d’interès de la persona que la rebés al correu electrònic. 
 
Un altre factor que fa preveure que un nombre indefinit d’enquestes no seran contestades és que 
segurament algunes arribaran a l’ordinador de l’enquestat/da en forma de correu brossa i el receptor ni se 
n’adonarà del correu electrònic que conté el nostre qüestionari.  
 
D’altra banda no hem adreçat el correu electrònic a càrrecs electes ni al/a la secretari/a-interventor/a 
perquè hem pressuposat que si ja era complicat que el percentatge de respostes fos elevat, encara es 
complicaria més si l’adreçàvem a algú en concret. Pressuposem que el personal dels ajuntaments petits és 
molt polifacètic i perfectament apte per donar-nos informació vàlida per l’estudi.  
 
En l’apèndix “Entrevista” especifiquem el mètode emprat i els resultats obtinguts en el qüestionari 
electrònic. 
 
Anàlisi dels resultats de les enquestes 
 
Hem obtingut resposta en 178 dels 608 formularis enviats. Dels 178 qüestionaris realitzats 67 no 
han finalitzat l’enquesta, per tant analitzarem els 111 formularis complets amb finalització 
d’enquesta a nivell de tota Catalunya, es tracta d’una mostra del 18,25% dels clients potencials 
que tenim a Catalunya. 
 
De la informació que hem recollit podem extreure diverses idees i conclusions: 
 
- Corroborem que la plantilla de personal fixa de l’ajuntament és força reduïda i que els tècnics 
estan contractats poques hores. 
 
- Hi un percentatge molt alt d’ajuntaments que no subcontracten tasques administratives i/o 
tècniques (44,14%) i els que subcontracten, majoritàriament ho fan de forma discontínua 
(36,04%).  
 
- En un percentatge força elevat de municipis es respon que ni el personal propi ni el que hi ha 
subcontractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la gestió del municipi. 
El desbordament de feina a l’administració local és produeix a nivells significatius. Hi ha un 
78% de respostes que afirmen que hi ha desbordament de feina (18,92% el tenen sempre i un 
58,56% en certes èpoques de l’any) 
 
- La sensació de tenir menys oportunitats per accedir a les subvencions que els municipis grans 
és d’un 54,05% davant d’un 43,24% que opina que les oportunitats són iguals. 
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- Tenim un 87,39% de respostes afirmatives davant la pregunta de si estan al dia a nivell de 
comptabilitat i retiment de comptes, que contrasta amb informació que es pot extreure d’altres 
fonts com per exemple la que hem vist anteriorment de Sindicatura de Comptes, per tant 
considerarem que la percepció d’estar al dia en el retiment de comptes prové de la dinàmica de 
presentar la documentació entre un i dos anys més tard del que marca la llei. 
 
- En l’apartat d’externalització dels serveis torna a sorgir un alt percentatge de respostes 
negatives cap a la predisposició per subcontractar, i sembla ser que a gairebé la meitat dels 
ajuntaments enquestats (un 45,05%) no se’ls ha ofert mai un servei de suport especialitzat en 
petits municipis. 
 
- La presentació del servei haurà de ser per correu electrònic amb un enllaç a la web de 
l’empresa, ja que és la modalitat preferida pels enquestats (58,56%). A continuació trobem la 
venda telefònica (27,93%). Caldrà descartar l’enviament sense cap tipus de contacte previ, d’una 
carta informativa amb fulletons impresos, perquè cap dels enquestats l’ha marcat com a possible 
opció. 
 
- Com a serveis externs que contractarien els ajuntaments destaquem els tres primers per ordre 
d’importància: control i seguiment d’expedients de disciplina urbanística (32,43%) 
,assessorament jurídic (31,53%), servei d’informàtica: instal·lació, formació i suport 
d’aplicacions (27,93%). 
 
- Pel que fa a les comunicacions trobem que un 20,72% no té accés a Internet mitjançant ADSL. 
 
 
Com que ha quedat reflectit, tant en l’enquesta qualitativa com en la quantitativa, el recel que 
existeix cap a la subcontractació, bàsicament pel preu i per la confiança, a l’hora de fer publicitat 
i en l’entrevista informativa amb el possible client, haurem d’incidir especialment en aquestes 
dues qüestions, però sobretot en el preu, ja que la confiança vindrà després del servei efectuat.  
 
Caldrà presentar els avantatges que representa la subcontractació i també estudis en els quals es 
vegi de forma molt clara que els costos del servei sempre seran més baixos que contractar 
personal en plantilla per portar a terme el servei que es proposa efectuar. 
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3. Pla de Màrqueting 
 
 
3.1. Introducció 
Per poder ser competitius no n’hi ha prou amb intentar explotar els avantatges competitius, cal que 
elaborem una planificació.  
Aquesta planificació ens ajudarà a determinar quins són els objectius de l’empresa i posteriorment quines 
són les decisions que cal prendre per assolir els objectius prèviament determinats. 
Forma part de l’estratègia empresarial l’anàlisi de l’entorn del sector en el qual volem entrar a competir, i 
que ja s’ha efectuat en apartats anteriors, aquests són: Mercat, clients i competència. 
 
 
3.2. Definició Estratègica 
Per poder fer la definició estratègica de la nostra empresa farem l’anàlisi DAFO, que consisteix en 
estudiar els punts forts i dèbils que tenim, així com les oportunitats i les amenaces que se’ns presenten. 
 
 

 
 POSITIU NEGATIU 
 
 
 
ANÀLISI INTERN 
 
 
 
 
ANÀLISI EXTERN 
   
 
 

Figura 3. Gràfic DAFO 

 
 
Punts forts 
Serveis adaptats a les necessitats  dels  petits municipis 
Plantilla professionalitzada 
Equip humà amb experiència en l’àmbit municipal i en la direcció d’empresa 
Baixa inversió econòmica  
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Punts febles 
Plantilla reduïda  
Escassa experiència de l’empresa  
Dificultat per trobar professionals especialitzats i formats en l’administració pública 
 
Oportunitats 
Racionalització de la despesa pública i recerca de l’eficiència 
Escassa competència en l’àmbit del petit municipi 
Absència de morositat 
Reducció de llocs de treball a l’administració pública 
Tendència creixent de l’externalització de serveis 
 
Amenaces 
Temps de crisi en els quals es tendeix a l’estalvi i la reducció de serveis 
Alta demora en els períodes de cobrament dels serveis 
Cobertura d’un territori molt extens 
Dificultats tècniques i/o d’accessibilitat als clients 
Dificultat de penetració als clients potencials per les seves característiques 
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3.3. Estratègia de Posicionament 
 
Si recorrem a les diferents estratègies competitives o d’unitat de negoci existents definides per Michael 
Porter, l’estratègia que segueix la nostra empresa serà la diferenciació i l’enfocament. 
 
• Diferenciació: La diferenciació es considera com la barrera protectora contra la competència. Els 
aspectes diferencials claus de la nostra empresa són: 
� Serveis exclusius que no ofereixen la resta d’empreses 
� Unificació de serveis  
� Simplicitat i claredat en el catàleg de serveis ofertats 
� Precisió entre el que es necessita i el que es contracta.  
� Agilitat en la gestió 
� Solució a les puntes de feina 
� Qualitat dels serveis  
 
• L’enfocament: Consisteix en concentrar-se en un grup específic de clients, en un segment de productes 
o en un mercat geogràfic. L’ estratègia que es basa en atendre millor les necessitats d’un mercat específic 
s’anomena segmentació. 
 

 
Figura 4. Estratègia de segmentació                                                     

 
Es segmenta per: 
� Aconseguir la satisfacció òptima a les necessitats del client 
� Focalitzar cap al grup de clients potencials que volem. 
� Desmarcar-se de la competència 
� Els cicles de vida dels productes cada vegada són més curts 
� El consumidor no es manté fidel a la marca i busquem aquesta fidelització 
� Evitar les saturacions del mercat, es busca la satisfacció del client 
 
En el nostre cas aquest enfocament consistirà en oferir un catàleg de  serveis pensats i especialitzats en les 
necessitats del municipis amb una població inferior als 2000 habitants. 
 

Segment de mercat 
Individualització 
Característiques 

específiques 

Clients en  
potència 

 

Esforç de 
comercialització de 

productes que obté iguals 
reaccions 
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3.4. Estratègia de creixement 
 

 
Figura 5. Cicle de vida dels productes 

 
Atenent les necessitats canviants de la societat en la que vivim, que inclouen canvis econòmics i socials, 
canvis de valors i de models de gestió dels recursos, haurem de tenir en compte que la nostra empresa 
també haurà evolucionarà d’acord amb els canvis que es vagin produint i d’acord amb el cicle de vida del 
producte que volem oferir. Fixem doncs, les fases vitals de la nostra empresa, que seguiran les fases de 
vida del producte: 
 
Fase d’introducció:  
 
Aquesta fase és la que es produirà a curt termini,és a dir, calculem que es produirà durant el primer any i 
caldrà fer un esforç a nivell comercial per presentar el producte als clients en potència. 
Per determinar el mètode de presentació del producte haurem de tenir en compte que qui té capacitat per 
contractar serveis en un ajuntament són els càrrecs electes, però que és força difícil que aquests atenguin 
comercials si no hi ha un interès especial en el producte que s’intenta explicar. 
Un càrrec electe d’un municipi petit, de forma majoritària, no té una dedicació exclusiva, és dir, té la seva 
feina amb una jornada laboral completa i no viu de la política sinó que l’ajuntament és una dedicació 
quasi vocacional, això fa que no estigui de forma presencial a l’ajuntament cada dia ni les hores d’atenció 
al públic, ha de prioritzar el seu temps de dedicació limitat a un ordre de prioritats concret.    
Amb aquests antecedents, i sabent que tenim una dificultat per accedir al client en potència caldrà 
presentar el producte d’alguna manera que cridi l’atenció per aconseguir que posteriorment hi hagi una 
entrevista amb el comercial. 
D’acord amb la informació extreta de l’enquesta electrònica, la forma més idònia per començar a 
introduir el producte en el mercat seria dissenyar una web molt atractiva a la qual s’accediria mitjançant 
un enllaç enviat al possible client per correu electrònic. Haurem de fer esforços creatius per cridar 
l’atenció de manera que aquest correu electrònic no quedi camuflat entre tots els altres correus comercials 
enviats diàriament als ajuntaments.  
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Fase de creixement:  
 
A mig termini, període de vida d’ entre un i cinc anys de l’empresa, el producte ja ha estat posicionat en 
el mercat. Hem de fixar els objectius que volem assolir a mig i llarg termini per tal de prendre les 
decisions que ens permetin aproximar-nos a les fites que ens hem proposat. Els elements que cal 
considerar són: 
 
a) Fidelització del client:  
Un dels objectius que ens hem fixat és el d’aconseguir que el client es fidelitzi i interioritzi que la nostra 
empresa és seriosa, que ofereix serveis de qualitat i que dóna respostes adequades a les seves necessitats. 
Per tant cal que en qualsevol cas SSPM ofereixi el producte de forma rigorosa i acurada. 
Si l’ajuntament està satisfet amb nosaltres, difícilment recorrerà a una possible competència que pot 
sorgir en un futur com a conseqüència directa que la nostra empresa es vagi coneixent, ja que fins al 
moment no podem afirmar que calgui tenir en compte cap competència existent.  
 
b) Versatilitat del producte: 
La demanda del client pot anar canviant amb el temps ja que vivim en una societat canviant i que canvia 
molt ràpidament, és interessant mantenir-se obert a noves necessitats. Aquestes necessitats caldrà 
detectar-les a temps per evitar que sorgeixi una competència que ens acapari el client, fent que la 
fidelització aconseguida se’n vagi en orris. 
La manera de detectar aquestes noves necessitats ha de ser per la via d’acceptar propostes provinents de 
forma directa dels ajuntaments, però també estant alerta dels canvis polítics, econòmics, legals i de relació 
entre petits municipis i administracions supramunicipals, és a dir, seguint de prop el pols polític i 
normatiu de Catalunya de forma constant.   
  
c) Ampliació del mercat:  
SSPM inicia el seu recorregut centrant-se en les comarques de la Catalunya Central: Bages, Berguedà, 
Solsonès, Anoia i Osona. A mida que l’empresa es vagi consolidant i vagi assolint experiència i renom a 
través del boca-orella, es pot anar expandint cap a altres comarques i ampliant territori d’influència.  
 
Caldrà però, tenir en compte que l’expansió haurà d’anar acompanyada d’una ampliació de la plantilla de 
personal amb la finalitat de no perdre qualitat en el producte fent que es pugui associar el nom de 
l’empresa a marca de prestigi.   
 
d) Màrqueting:  
 
Cal continuar treballant la publicitat i la comunicació per mantenir i ampliar la cartera de clients.  
 
Un dels objectius primordials ha de ser el de mantenir la comunicació amb el client a fi de valorar el grau 
de satisfacció i la demanada de noves necessitats, aquesta comunicació pot fer possible que els productes 
es vagin adaptant amb el pas del temps, fent que l’empresa es vagi mantenint per un període molt llarg de 
temps en fase de creixement.  
 
També haurem d’oferir serveis quan es publiquin convocatòries de subvencions i recordar de forma 
periòdica els serveis que tenim a disposició del client.  
Un altre factor que hem de tenir en compte en aquest apartat són els períodes electorals, ja que en alguns 
casos podem trobar-nos amb un canvi total de criteri de l’ajuntament, ja que si les eleccions municipals 
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han determinat un canvi polític total al municipi, aquest fet pot produir que un ajuntament deixi de ser 
client o bé al contrari, que un ajuntament que contractava pocs o cap servei ara estigui interessat en la 
nostra empresa.  
 
Fase de Maduresa:  
 
A llarg termini, probablement l’empresa ja tingui una competència considerable que s’haurà posicionat en 
el nostre nínxol de mercat i per altra banda, també es possible que a rel de la crisi econòmica, sense data 
de caducitat, els ajuntaments es plantegin rebaixar el nivell d’actuacions i reduir-les a un “dia a dia” 
menys ambiciós que el hi ha hagut fins ara, per tant,segurament haurem de fer majors esforços per 
mantenir-nos en la posició on hem arribat, no perdre clients i continuar fent clients nous. Els esforços els 
haurem de centrar en: 
 
a) Reajustar preus:  
Haurem d’analitzar què ofereix la competència i a quins preus per millorar-ho. També es poden fer 
campanyes promocionals amb bonificacions per captar nous clients o bé que clients de la nostra empresa 
contractin nous serveis. 
 
b) Buscar nous productes i/o segments de mercat:  
Tal com hem comentat anteriorment, una manera de no perdre força dins del mercat és adaptar-se al que 
demana, ja sigui per totals o per segments.  
Com que englobem municipis de molt diferent naturalesa malgrat que tots ells tinguin menys de 2000 
habitants, poden sorgir necessitats específiques que a priori no hem tingut en compte com per exemple 
municipis de muntanya, municipis costaners, turístics, dedicats a l’agricultura i la ramaderia, etc, podem 
centrar-nos en detectar necessitats especials que a primera vista potser no se’ns acudirien.  
Una altra opció també pot ser la de començar a estudiar necessitats específiques de municipis més grans 
per oferir determinats serveis. 
  
b) Augmentar el pressupost per a màrqueting:  
Caldrà invertir més esforços i recursos en publicitar l’empresa, donar a conèixer els productes, explicar-
los i recordar periòdicament els serveis que oferim. Si ens saltem aquest punt la nostra empresa anirà 
perdent força ja que el client pot contractar altres empreses que s’hagin instal·lat en el nostre segment de 
mercat, pot oblidar que existim i per inèrcia també oblida l’extensa gamma de serveis que té a disposició.  
 
Fase de Declivi:  
 
No podem determinar a nivell temporal quan es pot produir la fase de declivi, ni que arribem a una fase 
de declivi. En aquests moments, preveiem que es pugui arribar a un estancament de la clientela, fins i tot, 
amb un nombre inferior al de la fase de maduresa, però res ens indica que l’empresa pugui deixar de ser 
productiva ja que es tracta de serveis que es poden adaptar a les necessitats del mercat, i a la vegada, la 
plantilla de personal també es pot adaptar en funció del nombre de clients. 
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3.5. Preu 
 
La fixació de preus és un dels factors més importants a l'hora d’establir una estratègia de màrqueting mix 
(combinació d’eines de màrqueting: preu, producte, distribució i promoció).  
 
Una política de preus sintetitza tota una estratègia que hi ha al darrera. Per tant, una política de fixació de 
preus racional ha d’estar vinculada a les diferents circumstàncies del moment, sense considerar únicament 
el sistema de càlcul utilitzat.  
 
Els factors que afecten la fixació dels preus poden ser interns (dependents de la pròpia empresa) i externs, 
com pot ser la competència, la percepció de la clientela… Tal com podem veure en aquest esquema: 
 
 

 
Font: Departament de Treball. La fixació dels preus (Inicia: per la creació d’empreses) 

Figura 6. Factors per a la fixació dels preus. 
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3.5.1. Variables per a la fixació del preu 
 
Intentarem fixar el preu a partir de tres variables bàsiques: 
 
• Demanda i client 
• Costos de producció 
• Preus dels competidors 
 
L’ avaluació que facin els clients de l’exclusivitat dels nostres serveis marcarà el preu màxim que podem 
demanar.  Aquesta referència vindrà marcada en molts casos per la negociació directa amb el client.  
 
El màrqueting i la feina comercial tindran molt a veure amb l’acotament d’aquest llindar.  
 
En el nostre cas, farem una aproximació a partir de l’estudi qualitatiu per fixar el preu màxim mitjà per 
hora dels nostres serveis. 
 
Els costos marcaran el preu mínim que podem fixar. Aquests costos son de dos tipus: fixos i variables. 
 
Els costos fixos o despeses generals, són els costos que no varien amb la producció ni amb els ingressos 
per vendes i corresponen a despeses com per exemple el lloguer del despatx, electricitat, salaris, etc. 
Sempre són iguals independentment de la producció. 
 
Els costos variables són les despeses que varien en relació directa amb el volums de producció i que seran 
nuls quan la producció sigui igual a zero. En el nostre cas, es tractarà principalment de despeses de 
transport o dietes. Per minimitzar aquestes despeses i poder oferir preus més ajustats, oferirem teletreball 
sempre que sigui possible.  
 
Els preus del competidors ens serviran com a punt de referència. Com més puguem diferenciar-nos dels 
competidors més podrem alliberar-nos d’aquesta referència. 
 
3.5.2. Determinació del preu. Tarifes 
 
Estem condicionats en major o menor grau per l’època reduccionista que travessem, tot es retalla i 
s’intenta estalviar sigui com sigui. Hem passat d’un període en el qual es pagaven preus desorbitats per 
qualsevol mínima memòria, a mirar amb lupa i recel qualsevol servei de característiques tècniques a 
causa dels preus abusius que havien estat fixats fins ara. 
 
Els preus màxims els fixem a partir dels clients i de l’estudi qualitatiu, ja que hem vist que a priori els 
clients estan molt condicionats pels preus que coneixen de la competència, malgrat la competència no 
ofereix els mateixos productes que nosaltres.  
 
La diferenciació s’haurà de fer de manera progressiva per demostrar que el preu del servei que oferim 
hauria de ser superior perquè el seu valor ho és. 
 
Per començar i per fer els càlculs del pla econòmic-financer, farem servir els preus hora referenciats als 
preus mitjans dels competidors. 
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Hem considerat com a competidors les empreses i/o professionals independents que es dediquen a oferir 
un dels serveis que podríem dir que oferim nosaltres però sense l’especialització en petit municipi. 
Estaríem parlant de preu/hora mig d’arquitecte/a, enginyer/a, gestoria, assessor/a jurídica, etc. 
 
Hem de dir també que s’ha descartat prendre com a referència els preus que determinen els col·legis de 
professionals (col·legi d’arquitectes, col·legi d’advocats,etc) perquè fixen un preu/hora que està molt per 
sobre del que s’aplica de forma real.  
 
Aquest llindar és tant elevat que afavoreix el fet que pràcticament tots els professionals facturin per sota 
del preu de referència però que a la vegada existeixi un bon marge de diferència entre uns i altres.  
 
 

Tramitació de subvencions i elaboració de memòries 
Estimació preu hora        55,00 �      

      
Tarifació per trams d'import de la subvenció    
      

Servei puntual: documentació 
Import subvenció Part fixa Percentatge  Preu final 

des de fins a     des de fins a 
- 1.000,00 �   0,00%      75,00 �    

1.000,00 � 3.000,00 � 35,00 � 4,00%      75,00 �        155,00 �  
3.000,00 � 6.000,00 � 65,00 � 3,00%     155,00 �        245,00 �  
6.000,00 � 18.000,00 � 125,00 � 2,00%     245,00 �        485,00 �  

18.000,00 �   305,00 � 1,00%     485,00 �    

      
Servei integral: documentació i tramitació  

Import subvenció Part fixa Percentatge Preu final 

des de fins a     des de fins a 
- 1.000,00 �   0,00%      85,00 �    

1.000,00 � 3.000,00 � 35,00 � 5,00%      85,00 �        185,00 �  
3.000,00 � 6.000,00 � 65,00 � 4,00%     185,00 �        305,00 �  
6.000,00 � 18.000,00 � 125,00 � 3,00%     305,00 �        665,00 �  
18.000,00 �   305,00 � 2,00%     665,00 �    

Taula 7. Tarifes: Tramitació de subvencions i  elaboració de memòries. 
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Comptabilitat     
Estimació preu hora        40,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
10 360,00 � 10% 
20 680,00 � 15% 
40 1.280,00 � 20% 

100 3.000,00 � 25% 
   
   

Gestió de Contribucions Especials  
Estimació preu hora        30,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
10 270,00 � 10% 
20 510,00 � 15% 
40 960,00 � 20% 

Taula 8. Tarifes: Comptabilitat i gestió de contribucions especials. 

 

Servei d’informàtica       
Estimació preu hora       40,00 �     

     
Suport d'aplicacions i manteniment WEB   

Tarifació per paquets d'hores contractades       

Hores 
Preu 

paquet Descompte   
10 360,00 � 10%   
20 680,00 � 15%   
40 1.280,00 � 20%   

     
Paquets manteniment informàtic integral. 

Nombre de equips Preu per 
equip/mes Preu final 

des de fins a   des de fins a 
1 3 23,00 �     23,00 �      69,00 �  
4 7 17,50 �     70,00 �    122,50 �  
8 20 15,50 �   124,00 �    310,00 �  

Taula 9. Tarifes: Servei d’informàtica 
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Assessorament Jurídic   
Estimació preu hora        60,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
5 285,00 � 5% 

10 540,00 � 10% 
20 1.020,00 � 15% 

    
Estimació preu hora        60,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
10 570,00 � 5% 
20 1.080,00 � 10% 
40 2.040,00 � 15% 

   

Control d’activitats i servei d’enginyeria 
Estimació preu hora        60,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
10 570,00 � 5% 
20 1.080,00 � 10% 
40 2.040,00 � 15% 

Taula 10. Tarifes: Assessorament jurídic, arquitectura i enginyeria. 

 
 

Suport administratiu puntual   
Estimació preu hora        30,00 �   

   
Tarifació per paquets d'hores contractades    

Hores Preu paquet Descompte 
10 270,00 � 10% 
20 510,00 � 15% 
40 960,00 � 20% 

Taula 11. Tarifes: Suport administratiu. 
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3.6. Distribució 
 
Canals de distribució 
 
Bàsicament, el concepte de distribució són els passos que el producte segueix des que ha estat finalitzat a 
la planta productiva fins a la compra per part del consumidor. 
 

 
Figura 7. Canals de distribució dels productes. 

 
Per la naturalesa del producte que ofereix la nostra empresa, arribarà al nostre client de forma directa, 
sense intermediaris.  
 
Tenim diferents productes i la manera de fer-lo arribar al client dependrà del producte i de la necessitat de 
l’ajuntament.  
 
En alguns casos només hi haurà una comanda per part del client i una entrega posterior del treball 
encomanat per part de l’empresa, en altres casos hi ha d’haver molta més relació. En els casos en el que 
cal relacionar-se constantment la distribució es pot fer per diferents vies: 
 
 
a)  Presencialment 
 
Aquesta és la fórmula clàssica per oferir serveis de suport i assessorament, ja hem comentat en apartats 
anteriors que serà la que potenciarem menys per abaratir costos de desplaçament innecessaris malgrat que 
sempre hi haurà una petita part imprescindible en la nostra feina que obligarà una o més persones de 
l’empresa a traslladar-se a l’ajuntament de referència.  
 
Altres variables de treball presencial que utilitzarem per treballar amb els clients seran:  
 
• Treball remot amb assistència a l’usuari en temps real 
• Assessorament telefònic 
 
 
b) Treball remot desatès des de les nostres oficines 
 
Amb aquest sistema podem treballar com si ens trobéssim a l’ordinador de l’ajuntament que ens ha 
encarregat la feina sense necessitat de desplaçar-nos-hi. 

Distribució 
 

Venedors 
Franquícies  
Majoristes 

Venda directa 
 

Productors 
Professionals 

Consumidors 
Clients 
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3.7. Promoció 
 
Instruments de comunicació 
 
La nostra empresa, Serveis i Suport al Petit Municipi, seguirà com a principal estratègia de comunicació 
per arribar al client una combinació de màrqueting directe i de venda personal. 
 
El Màrqueting directe 
 
El màrqueting directe està basat l’aproximació al client per intentar satisfer les seves necessitats  i 
aconseguir així la seva fidelitat. Per aquest motiu cal incidir en: 
• Aconseguir molta informació sobre el client potencial 
• Segmentar (individualitzar o focalitzar cap a segments del mercat) 
• Utilització de variables del màrqueting mix 
• Mesura de resultats de forma quantitativa (Indicadors numèrics) 
 
 

 

           Figura 8. Diagrama del màrqueting directe. 

 
La forma més comú de màrqueting directe és el mailing, o la seva versió electrònica anomenada e-
mailing, amb el qual els responsables de màrqueting envien els seus missatges als consumidors/clients 
d’una determinada àrea, generalment, extrets d’una base de dades.  
 
El màrqueting directe difereix dels mètodes habituals de publicitat per no utilitzar un mitjà de 
comunicació intermedi o l’exposició al públic, com per exemple el punt de venda.  
La publicitat s’envia directament al consumidor/client. Algunes dels avantatges del màrqueting directe 
són: 
• És un mètode ràpid i econòmic d’arribar al consumidor/client. 
• Teòricament, s’adreça directament als clients en potència d’un producte o servei, per la qual cosa la 
seva efectivitat és major que altres mitjans massius. 
 
La Venda Personal 
La venda personal és un mitjà de comunicació oral i interactiu. El personal de vendes de l'empresa es 
comunica directament amb un comprador/client potencial amb la finalitat de vendre un producte que 
satisfaci les seves necessitats i de mantenir-hi una relació. 
Per aconseguir que aquest procés es desenvolupi correctament cal que el venedor esbrini què necessita i 
què vol el client i, una vegada coneix els seus requeriments, li expliqui els avantatges i les limitacions del 
producte que s'adeqüen a ell. 
 

Fidelització del 
client 

Aproximació al 
client 

Segmentació Satisfer al client 
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En comparació amb altres tècniques de comunicació, especialment les massives, com la publicitat, la 
venda personal es distingeix per les característiques següents: 
 

• Flexibilitat i dinamisme 
• El venedor pot adaptar el missatge en funció de les necessitats i característiques personals de 
cada client: aprofundir en els aspectes de més interès , aclarir els dubtes que li van sorgint, etc. 
• Permet concloure les negociacions i tancar la venda. 
• A diferència d'altres tècniques de comunicació, com la publicitat, els venedors no informen 
únicament sobre el producte i susciten el desig d'adquirir-lo, sinó que condueixen el procés de 
negociació fins al tancament de la venda. 
 
Els passos que seguirem per portar a terme la promoció de nostra empresa i els serveis que oferim seran 
els següents: 
 
a) e-Mailing 
 
És el primer pas que cal fer, hem de dissenyar un correu electrònic de presentació que cridi l’atenció pel 
seu format i contingut, aquest ha d’enllaçar a una web que aprofundeixi en els serveis però que no doni 
tota la informació ja que busquem que finalment sigui l’ajuntament qui truqui i demani la visita del 
comercial de la nostra empresa. Buscarem formats atractius que convidin a entrar per llegir els continguts.  
 
Volem allunyar-nos d’estratègies que creiem contraproduents i que al nostre parer allunyen l’ interès del 
client, per tant, evitarem trucades telefòniques oferint serveis i visites de comercials que no són 
desitjades.  
 
b) Entrevistes personals 
 
És el següent pas, quan hem aconseguit l’ interès per part de l’ajuntament caldrà explicar detalladament 
els serveis que oferim. 
 
Aquesta part és important i la que buscàvem, aconseguir el contacte directe amb el client potencial per 
conèixer en profunditat les seves necessitats específiques i explicar amb detall els serveis que ofereix 
l’empresa per adequar al màxim la necessitat del client al producte que es pot oferir de forma gairebé 
personalitzada.   
 
c) Dossiers impresos 
 
Aquest és l’últim pas, en l’entrevista personal es facilitarà un dossier imprès amb informació força 
detallada dels productes que pot oferir l’empresa. 
 
Aquest dossier ens serà de molta utilitat tant si el client ha contractat algun producte com si no ho ha fet 
perquè és el recordatori de la visita amb el comercial. Si el client més endavant té una necessitat nova 
segurament consultarà el dossier.  
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3.8. Tecnologies diferencials 
 
3.8.1. Accés de qualitat a Internet 
 
Actualment encara hi ha un cert recel o desconfiança a l’hora de fer la feina de manera no presencial.  
Amb les anomenades Tecnologies de la Informació i la Comunicació TIC, cada cop és més fàcil donar el 
mateix servei i amb la mateixa qualitat o més, sense haver de fer-ho de forma presencial.  
 
Partint d’aquest principi, SSPM apostarà per aquest mètode de treball en remot, incentivant als clients a 
utilitzar-lo. 
 
Als petits municipis, i en particular quan es tracta de municipis rurals, hi ha una certa deficiència en 
l’accés a les TIC per motius tècnics i econòmics. 
 
Per poder donar un servei remot de qualitat, és imprescindible l’accés a Internet a través de Banda Ampla. 
 
 
3.8.1.1. WIMAX 
 
En el món rural l’accés a la Banda Ampla no sempre és possible de manera estàndard amb la coneguda 
ADSL, i cal recórrer a altres mètodes. 
 
En aquests casos, la tecnologia més comú és la WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access), que permet la connexió a Internet per ones de ràdio. 
 
WIMAX transforma el senyal que viatja pel cable en ones de radio que són transmeses per estacions base. 
Les estacions base formen tota una xarxa que distribueix el senyal al usuaris que han de disposar d’una 
antena exterior  per rebre i enviar el senyal. 
 
Els últims anys, les administracions han fet un gran esforç per fer arribar la Banda Ampla a tot arreu, s’ha 
fet un desplegament de noves tecnologies a través d’ones de radio i microones, descartant el cable perquè 
aquest desplegament de cable o de fibra comporta uns costos per usuari molt elevats a causa de la baixa 
densitat de població.  
 
 

 
Font: Iberbanda. 

Figura 9. Banda ampla amb WIMAX. 
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A Catalunya, la Generalitat va engegar el projecte de Banda Ampla Rural, per tal de fer arribar la banda 
ampla a totes les poblacions de més de 100 habitants que no tinguessin cobertura del servei ADSL. Això 
ens cobriria la major part del municipis als que pretenem arribar amb els nostres serveis. 
 
A continuació podem veure la taula de disponibilitat de Banda Ampla i el tipus, a les poblacions de la 
comarca de Bages, on inicialment centrarem la nostra activitat:  
 
(Les dades s’han extret del cercador de cobertures de la Generalitat de Catalunya.) 
 
Bages      
Població Habitants Banda ampla ADSL WIMAX 

Aguilar de Segarra  257 SI PARCIAL COBERT 
Calders  899 SI SI PARCIAL 
Callús  1759 SI SI COBERT 
Castellfollit del Boix  426 PARCIAL PARCIAL PARCIAL 
Castellgalí  1918 SI PARCIAL COBERT 
Castellnou de Bages  1021 NO NO NO COBERT 
Fonollosa  1399 SI NO COBERT 
Gaià  171 SI PARCIAL COBERT 
L’Estany  390 SI SI COBERT 
Marganell  308 PARCIAL NO PARCIAL 
Monistrol de Calders  683 SI SI NO COBERT 
Mura  238 SI SI PARCIAL 
Rajadell 496 SI SI NO COBERT 
Sant Feliu Sasserra  641 SI SI COBERT 
Sant Mateu de Bages  658 SI SI COBERT 
Santa Maria d’Oló  1086 SI SI PARCIAL 
Talamanca  162 SI NO COBERT 

Taula 12. Cobertura ADSL i WIMAX al Bages. 

 

 

A continuació es pot veure, al detall, el grau de cobertura de Banda Ampla a les 41 comarques de 
Catalunya, publicat a “l’Informe TIC pels ens locals 2009” editat per LOCALRET 
 
Es presenten dues taules: la taula de cobertura de població i la taula de cobertura de nuclis de població. 
A les taules s’indica cobert quan més del 80% del nucli de població té cobertura d’aquest servei, i no 
cobert quan la cobertura és inferior al 80% del nucli de població. 
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Taula 13. Cobertura de Banda Ampla a Catalunya per població. 
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Taula 14. Cobertura de Banda Ampla a Catalunya per nuclis de població. 

 
 
La disponibilitat del servei ADSL es considera "SÍ" quan el percentatge de cobertura al nucli és superior 
al 90%, mentre que es considera "PARCIAL" si aquest percentatge de cobertura és inferior al 90%. "NO" 
indica que no hi ha cobertura ADSL.  
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La cobertura del servei WiMAX d'Iberbanda es considera "Cobert" quan més del 75% del nucli de 
població ja té cobertura del servei; "Cobert parcial" quan el percentatge de cobertura al nucli es troba 
entre el 50% i el 75%; "En execució" si hi ha previsió de cobertura del nucli de població durant les fases I 
o II del projecte Banda Ampla Rural (BAR), i "No cobert" quan la cobertura és inferior al 50% del nucli 
de població o no està previst donar-hi cobertura en les fases esmentades del projecte BAR. La indicació 
"En estudi" vol dir que la cobertura del nucli està en fase de planificació i viabilitat tècnica. 
 

 
Figura 10. Mapa de cobertura ADSL i WIMAX 

 

 
Cobertura Banda Ampla al Territori 2007 (ADSL + WIMAX) 
  

BA: > 95% 

 BA: 92-95% 

BA: 81-91% 

BA < 80% 

Font: CTTI 
% habitants amb cobertura BA ( ADSL + WIMAX) 
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Figura 11. Mapa d’evolució d’accés a la Banda Ampla. 

 
Pels casos en els que no sigui possible l’accés a la Banda Ampla a través de ADSL ni WIMAX existeix 
l’alternativa de l’accés per satèl·lit. 
 
 
3.8.1.2. Internet per satèl·lit 
 
Fins fa no gaire l’opció del satèl·lit no era una alternativa de connexió vàlida ja que sols estava disponible 
la connexió satèl·lit unidireccional.  
 
Amb aquest modalitat l’antena parabòlica i l’equip associat només son capaços de rebre dades. Llavors  
per enviar i rebre fa falta una línea telefònica tradicional que precisament és un dels problemes que 
podem trobar-nos  al món rural 
 
Des que la connexió amb el satèl·lit es pot efectuar a través d’una antena parabòlica bidireccional, aquesta 
tecnologia està agafant més força. El satèl·lit fa de “pont” entre l’usuari i una estació terrestre que 
connecta amb Internet.  
Actualment es pot arribar fins els 3,6MB encara que properament es podrà arribar fins als 10MB.  
No cal cap tipus de connexió per cable o telèfon. 
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Font: Sistelbanda 
Figura 12. Connexió satèl·lit bidireccional per Internet. 
 
Aquest sistema està evolucionant de forma molt important en els darrers anys tal com indica la següent 
notícia: 
 
31/05/2011 
 
El satèl·lit KA-SAT, llest per retallar la bretxa digital europea 
En la Unió Europea, el 39% de les llars no pot accedir a Internet amb banda ampla. El satèl·lit KA-SAT, el primer d'alt rendiment 
de banda KA, amb freqüències compreses entre els 18 i els 31 Ghz, ja està preparat per portar Internet a tots els punts de la 
geografia europea. 
“El satèl·lit KA-SAT farà possible que la banda ampla s'estengui per tots els racons d'Europa”, ha explicat *Alessandro Cirenei, 
director general de Skylogic Espanya, filial de Eutelsat. Segons dades d'Eurostat, en 2010 el 39% de les llars de la UE no tenia 
accés a internet a través de banda ampla, enfront del 43% d'habitatges a Espanya.  
KA-SAT, que es va llançar a l'espai el 26 de desembre de 2010, ja està llest per arribar a aquests punts amb connexió precària. 
Equipat amb 82 feixos de quatre colors per a la reutilització en altes freqüències, ‘divideix’ el cel europeu en grups de rajos 
puntuals per a mercats locals, dels quals deu corresponen a Espanya i a Portugal. 
Es tracta del primer satèl·lit d'alt rendiment de banda KA –rang de freqüències compreses entre els 18 Ghz i 31 Ghz d'Europa i el 
més potent d'aquest tipus, amb una capacitat de 70 Gigabits per segon(Gbps).  
El passat mes de gener es va posicionar en l'òrbita geoestacionaria a 9º i està connectat amb una xarxa terrestre de deu portes, 
situades a Madrid, Torí, Atenes, Berlín, Hèlsinki, Larnaka, Udine, Scanzano, Rambouillet i Cork. Cada porta compta amb una 
antena de 9 metres i estan dissenyades perquè puguin controlar feixos del satèl·lit del seu país i també d'altres regions, la qual 
cosa augmenta l'elasticitat de la xarxa. 
16 anys en funcionament 
Amb un potència 35 vegades superior a la dels satèl·lits tradicionals de banda Ku –entre 12 i 18  Ghz– KA-SAT “tindrà un vida 
útil de 16 anys”, ha assenyalat Guillaume Benoit, cap de producte de KA-SAT en Eutelsat. Durant aquests anys executarà 15 
quilowatts de potència, generada per dos panells solars de més de 20 metres d'extensió. 
Aquest rendiment serà possible gràcies a un sistema de propulsió de plasma. A més, incorpora funcionalitats que mitiguen 
l'impacte de la pluja en el seu enllaç, un problema característic dels sistemes de banda KA. 
 
Font: SINC, Servei d’Informació i Noticies Científiques; http://www.agenciasinc.es/Noticias/ 
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3.8.2. Assistència remota 
 
Les modalitats de prestació de servei remot que farem seran en temps real a través d’Internet amb el client 
a l’altra banda, i en diferit sense la necessitat de tenir el client en el moment del servei. 
 
Un possible proveïdor d’aquesta tecnologia pot ser ISLONLINE que té una suite amb totes les opcions 
que necessitem 
 
 
3.8.2.1. Assistència i suport sota demanda.  
 
Amb aquesta opció es dóna el mateix servei que amb presència física, i millorem molt notablement la 
típica assistència clàssica telefònica.  
 
Quan el client ho necessiti, en pocs minuts podrem veure i controlar el seu PC (compartir escriptori, ratolí 
i teclat), transferir fitxers i compartir àudio i vídeo. 
 
� Consultes sobre el funcionament d’alguna aplicació 
� Sessions de formació 
� Solució de problemes 
 
 
3.8.2.2. Accés remot desatès.  
 
Amb aquesta opció es podrà treballar als ordinadors dels clients sense tenir ningú desplaçat i sense que hi 
hagi d’haver algú a l’altra banda. 
 
Trobem dos casos possibles: 
 
� Connexió a l’ordinador del client per fer tasques administratives o per fer manteniment. 
� Connexió directa als ens públics per fer tasques en nom del client (comptabilitat, per exemple). 
D’aquesta manera no s’ha de fer una doble connexió y s’agilitza la feina. 
 
 
 
3.8.3. Còpia de seguretat remota 
 
Les còpies de seguretat són una necessitat i una obligació. 
 
De manera general, i més en les empreses petites amb pocs recursos, les còpies de seguretat no estan 
suficientment ateses i en molts casos no acompleixen els requisits mínims que determina la llei. 
 
Les administracions públiques utilitzen en alguns casos programari que treballa de forma centralitzada, 
per exemple la comptabilitat que no s’emmagatzema localment. En aquests casos la còpia de seguretat no 
és necessària. 
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D’altra banda, la resta de dades normalment s’emmagatzemen en dispositius locals situats a les 
instal·lacions municipals i no sempre amb la seguretat necessària:  

- Còpies a disc sense rèplica externa 
- Backup a cinta sense automatització i trasllat. 
- Instal·lacions no segures 

 
La còpia externa a Internet ens permet incrementar la seguretat de la informació davant situacions de 
contingència (accidents greus, robatori, etc.) i dóna uns resultats òptims per a instal·lacions amb petits 
volums de dades en trànsit. 
 
Però a més, la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) dicta la necessitat d'emmagatzemar les 
còpies de fitxers de dades de determinat contingut en instal·lacions externes. 
 
Concretament, la LOPD estableix que per al tractament de dades de caràcter personal de nivell alt, 
s'adoptin mesures de seguretat específiques (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. Títol VIII, Capítol IV), Les mesures són: 
 
Còpies de seguretat i recuperació 
"Haurà de conservar-se una còpia de seguretat  i dels procediments de recuperació de les dades en un lloc 
diferent d'aquell en què es trobin els equips informàtics que els tracten ... utilitzant elements que 
garanteixin la integritat i recuperació de la informació".  
 
Telecomunicacions 
"La transmissió de dades de caràcter personal a través de xarxes de telecomunicacions es realitzarà xifrant 
aquestes dades, o bé, utilitzant qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui 
intel·ligible ni manipulada per tercers". 
 
Per acomplir els requeriments de la llei, hem triat el servei de còpies de seguretat que ofereix 
Backup365.com amb la següent modalitat: 
 

Backup bi-anual: 
Backups individuals dels últims 7 dies 
+ 4 backup setmanals 
+ 12 backup mensuals 
+ 1 backup anual. 
 

 
Un cop els nostres clients tinguin un accés de qualitat a Internet, la còpia remota seria una solució que es 
podria oferir com un servei amb el corresponent suport tècnic. 
 
Nosaltres a nivell intern farem servir aquest sistema de còpia de seguretat. 
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3.9. Pla de Contingències 
 
 
Establim un pla de contingències que té en compte diferents circumstàncies que poden ocórrer i 
descriurem les accions que caldria portar a terme si fos el cas. 
 
Val a dir que es poden produir situacions que ara no preveiem però intentem tenir en compte les que amb 
més o menys facilitat podrien passar: 
 
 
3.9.1. Incapacitat de l’empresa per satisfer els volums de demanda i/o incapacitat per acomplir 

terminis 
 
Es poden produir dues situacions difícils per l’empresa: 
 
a) Incapacitat per satisfer el volum de demanda 
 
En certes èpoques de l’any es pot arribar a la situació que hi hagi un gran nombre d’encàrrecs de serveis 
que derivi en una acumulació de tasques que l’empresa no tingui capacitat per assumir, un exemple podria 
ser el de sol·licitud de subvencions, en el qual tots els ajuntaments estan interessats en la mateixa 
convocatòria i per a tots finalitza el termini el mateix dia. 
 
b) Incapacitat per acomplir terminis  
 
També es possible que l’ajuntament client hagi sol·licitat un servei amb un termini de temps molt a prop 
de la seva finalització, o bé, que el volum de feina que suposa l’encàrrec és massa alt comparant-lo amb el 
termini de temps que es disposa. 
 
 
Per resoldre aquestes dues situacions plantejades de forma satisfactòria, sense haver de rebutjar encàrrecs 
de feina, que per altra banda seria molt perjudicial per a l’empresa per la possible pèrdua del client, s’ha 
tenir prevista una borsa de professionals independents que siguin col·laboradors de confiança als quals 
se’ls pugui derivar feines amb la garantia de qualitat en el producte final.  
 
 
3.9.2. Poca Demanda de Serveis 
 
És possible que al començament, o bé en èpoques determinades, la demanda de serveis sigui escassa. La 
resposta del mercat sabem que pot ser oscil·lant per les pròpies característiques del funcionament de 
l’administració. 
Si ens trobem en el cas de demanda per sota de la prevista durant un període de més de dos mesos, les 
mesures que prendrem seran: 
� Campanya publicitària més intensa, incrementant la freqüència d’enviament de correus electrònics. 
� Llançament d’oferta de paquets de serveis per aconseguir que hi hagi un determinat nombre 
d’ajuntaments que puguin provar el servei i valorar-lo. 
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Si malgrat les mesures anteriors adoptades no s’aconsegueix reactivar la demanda de serveis haurem de 
procedir a: 
� Revisar els productes i serveis que oferim per veure si la demanda del mercat ha patit canvis. 
� Revisar els preus fixats, comparant-los amb la possible competència o esbrinar quin preu pot pagar el 
client. 
 
3.9.3. Retard en els Pagaments 
 
Una característica de l’administració, malgrat ha entrat en vigor la llei de la morositat, és el retard en els 
pagaments. 
 
Vilaweb.cat, 24/03/2010 
 
El Congrés aprova la llei de morositat que fixa en trenta dies els pagaments de l'administració a les empreses 
El PSOE, sol en l'intent que les grans empreses negociïn els terminis 
 
La Comissió d'Indústria, Turisme i Comerç del Congrés espanyol va aprovar ahir la reforma de la llei de morositat, que té el 
propòsit d'accelerar els pagaments a les empreses. La iniciativa, promoguda per CiU i aprovada per unanimitat en gran part de 
l'articulat, fixa en trenta dies el termini de pagament de les administracions a les empreses a partir del 2013. El termini per al 
sector privat serà de 60 dies a partir del moment en què els seus proveïdors lliurin els béns o prestin els serveis contractats. 
La proposició suposa la modificació de la llei 3/2004 sobre morositat en les operacions comercials, que establia un règim general 
de pagament a 60 dies, amb excepcions a 90 dies i una limitació de 30 dies per als béns peribles. El PSOE va perdre la votació 
d'una clàusula que permetia que les empreses negociessin dates per sobre de la Llei en contractes amb companyies de facturació 
per sobre dels 100 milions d'euros. 
Tots els grups de la comissió van oposar-se al que demanava el PSOE: que les empreses de més de 100 milions d’euros de 
facturació puguin agafar-se a aquesta clàusula. El diputat socialista que va intervenir, José Javier Lasarte, assegurava que és una 
'pedra angular i un eix' del dret econòmic espanyol. En canvi, la resta de grups es va felicitar pel fet que no hagués prosperat. Pel 
portaveu d’ICV, Joan Herrera, el més contundent, va dir que d'aquesta manera s'evitaven 'els abusos' de les grans empreses a 
pimes i autònoms. 
L'aplicació serà gradual. En concret les administracions públiques que paguen actualment a 154 dies vista, ho hauran de fer a 55 
aquest any, 50 l'any vinent, 40 el 2012 i el 2013 a 30. En el cas de les empreses privades i exceptuant el sector alimentari, que 
hauran de pagar a 30 dies, el període transitori arrencarà amb 85 dies aquest any, 75 el 2012 i 60 el 2013.  
Així mateix s'estableix que els dies comencen a comptar des que es rep el bé o servei i no des que l'empresa rep la factura de 
l'empresari. A més a més, els creditors podran reclamar indemnitzacions quan hagin de reclamar judicial o financerament, amb 
un límit del 15% per imports superiors als 30.000 euros. També es podran agrupar per reclamar col·lectivament. 
 
'El punt feble' 
CiU es va felicitar per l'aprovació però va admetre, amb tot, que aquesta llei té 'un punt feble', car aquests terminis de pagament 
són difícilment assolibles per als ajuntaments. Per CiU, cal que el govern espanyol prengui 'mesures urgents' per a millorar la 
situació financera dels ajuntaments. 
Font: vilaweb 

 
Sabem que l’ajuntament no és cap empresa que pot desaparèixer i que tard o d’hora pagarà la factura del 
servei contractat però que aquest pot trigar i molt, fins a un any, en alguns casos. 
 
Sabem que els ajuntaments tenen dificultats per atendre pagaments dins dels terminis establerts per la llei, 
sobretot quan els diners per efectuar-los provenen de subvencions, que és l’altra cara de la moneda. El 
cobrament d’una subvenció per part d’un ajuntament també s’eternitza, pot arribar a ser d’un període de 
dos anys, i això complica molt la liquiditat dels ajuntaments per fer front als pagaments ja que deu la 
factura però tampoc li arriben els diners per pagar-la.   
 
Si es produeixen retards importants en els pagaments de les factures, actuarem de la següent manera: 
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� Farem trucades al client perquè ens informi de la previsió del pagament. Les trucades han de ser 
disteses i amb un marge suficient de temps entre elles per no assetjar al client. Volem aconseguir recordar 
la factura pendent però sense crear un sentiment de rebuig, que seria totalment contraproduent per la 
nostra empresa. 
 
� Si no tenim suficient liquiditat per fer front a les nostres pròpies factures pendents de pagament, 
haurem de retardar el pagament a proveïdors i altres professionals independents que col·laborin amb 
nosaltres. 
 
� Si la situació es sosté durant un període llarg de temps, coincidint diversos ajuntaments en situació 
d’impagament, s’haurà de recórrer a l’aportació de capital per part dels socis per fer front al pagament 
dels treballadors contractats per l’empresa i per demorar al mínim el pagament a tercers, ja que això faria 
que incomplíssim la llei nosaltres també. 
 
 
3.9.4. Incomunicació telemàtica dels clients 
 
Una de les constants que es produeixen en municipis petits mal comunicats a nivell d’Internet és que els 
aplicatius, cada vegada més utilitzats i en molt casos obligatoris per a la tramitació i comunicació amb 
altres administracions, com per exemple l’eaCat amb Generalitat de Catalunya, no funcionen 
correctament perquè es bloquegen (deixen de funcionar), o bé, la lentitud és tan gran que es perd molt de 
temps per fer una tramitació amb un  nivell de complexitat baix. 
 
En situacions ordinàries, podem esperar a l’endemà o dos dies més tard per fer la tramitació, però de 
vegades es donen situacions d’urgència amb data límit que fan que la tramitació s’hagi de portar a terme 
aquell dia sense possibilitats de fer-ho a l’endemà perquè el dia següent ja estaríem fora de termini. 
 
En aquests casos, intentarem donar una alternativa d’urgència a l’ajuntament, i serà la de fer la tramitació 
des de l’oficina de SSPM, que disposarà d’un ADSL amb prou megues i el material informàtic necessari  
per fer la tramitació sense problemes, com per exemple lectors de targetes intel·ligents per poder efectuar 
les signatures digitals i tot el programari necessari per accedir a l’eaCat. 
 
Si l’ajuntament té problemes freqüents de connexió o d’incapacitat de tramitació per mitjans telemàtics 
per culpa de la lentitud que presenta, haurem de revisar el sistema i buscar vies alternatives per corregir 
aquesta disfunció que impedeix treballar normalment i amb comoditat. 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 89  

4. Pla d’operacions  
 
En aquest apartat definirem tots els aspectes tècnics i organitzatius que calen per portar a terme els serveis 
que vol oferir SSPM 
 
4.1. Localització, instal·lacions i equips necessaris 
 
Localització:  
 
Com ja hem explicat anteriorment l’empresa s’ubica a Manresa per dos motius:  
• Capital de comarca i punt de confluència natural dels habitats del Bages i també de l’Anoia, 
Solsonès, Berguedà i Osona. 
• Lloc més idoni per la proximitat al lloc habitual de residència de l’equip promotor. 
• Local Comercial: L’empresa només necessita un local comercial amb categoria de despatx 
professional o d’oficina de treball on es pugui atendre clients i/o col·laboradors, si cal, ja que la idea 
fonamental és que l’ajuntament no es desplaça sinó que és l’empresa la que porta el servei a l’ajuntament.  
 
Tot i així és necessari tenir un espai on treballar i que si cal que el client vagi a l’empresa sigui un lloc 
cèntric i fàcil de trobar perquè apleguem sobretot ajuntaments de comarca. Per aquest motiu escollim el 
centre de Manresa, i part més concorreguda, tant a nivell comercial com de serveis professionals 
(notaries, advocats, serveis bancaris, serveis mèdics, etc). 
Finalment trobem un despatx de lloguer al Passeig Pere III, la superfície és de 50 m², primera planta amb 
molta llum i calefacció. L’entrada és per al Passeig Pere III. 
 

 
                  Figura 13. Mapa d’ubicació del centre de treball. 
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Figura 14. Imatges del despatx de lloguer. 

 
 
Despatx: 
Disposa de sala d’espera, centre de treball, un arxiu i un bany. Es formalitzarà el contracte de lloguer amb 
un cost mensual de 385 euros.  
Prèviament hem valorat altres punts de la ciutat, però si guanyem accessibilitat i facilitat per aparcar, que 
seran els desavantatges d’aquest despatx tan cèntric, empitjorem la facilitat de localització dels nostres 
clients, ja que aquesta part de la ciutat és molt coneguda i per tant no té pèrdua. 
Considerem l’aparcament com a inconvenient perquè la forma de desplaçament més habitual per als 
habitants de municipis de menys de 2000 habitants és el vehicle privat atès que el transport públic és 
escàs, solament existeix l’autobús i amb horaris molt limitats. 
 
Equips informàtics, software i perifèrics:  
Inicialment comptem que ens mancaran dos ordinadors de sobretaula i dos portàtils de gamma mitja, un 
per a cada promotor. Una impressora multifunció que ens faci les funcions de copiadora, fax, escàner i 
impressora. Una destructora de documents, un disc extern per a efectuar les còpies de seguretat dels 
ordinadors i les llicències de MS Office 2010, tres lectors de targetes intel·ligents. També contractarem el 
servei d’antivirus per als equips informàtics a un cost de 60 euros anuals. Cost aproximat: 3.948,00 EUR 
 
Mobiliari: 
El mobiliari d’oficina inicial seran: quatre taules de despatx, quatre cadires de despatx, una taula rodona 
per fer reunions amb tres cadires, un armari organitzador, un arxivador, una calaixera i una tauleta per a la 
sala d’espera amb tres cadires. Cost aproximat: 2.927,00 EUR. 
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Comunicacions:  
Formalitzarem un contracte de telefonia fixa amb veu i ADSL amb Telefónica a un cost de 40 euros al 
mes per línia. Començarem amb dues línies de telèfon i un servei de centraleta virtual al preu de 3�/mes 
cada línia. D’aquesta manera anirem augmentant el nombre de línies fixes segons ens faci falta. Com que 
no tenim centraleta pròpia ens estalviem comprar-la i el seu manteniment. 
La telefonia mòbil serà d’ aproximadament  200 euros mensuals per a dos terminals, un per a cada 
promotor.  
També contractarem el servei de backup remot fins 2 TB de capacitat  (LIVEDRIVE.COM) a un cost 
anual de 115�.  
Els serveis de comunicació remota (ISLONLINE) tenen un cost anual de 390� per a la primer connexió i 
290� per a les connexions addicionals 
 
El pressupost detallat de la inversió, a l’ inici del tres exercicis, seria el següent: 
 
Primer any 
 
PISTACERO.ES Preu unitari Quantitat Total 

Ordinador personal de sobretaula 600,00 � 2 1.200,00 � 

Ordinadors portàtils (un per a cada promotor) 750,00 � 2 1.500,00 � 

Lector targetes 22,00 � 3 66,00 � 

Impressora multifunció (impressora, fax, escàner, copiadora) 180,00 � 1 180,00 � 

Disc xarxa extern per còpies de seguretat 200,00 � 1 200,00 � 
Total   3.146,00 � 
    

MS Office 2010 (2 dispositius) 379,00 � 2 758,00 � 

    

Destructora de documents 80,00 � 1 80,00 � 

    
    

    

MOBILIARIODEOFICINA.COM   -   � 

Taules de despatx  250,00 � 4 1.000,00 � 

Taula reunions 312,00 � 1 312,00 � 

Cadires de despatx 110,00 � 4 440,00 � 

Armari organitzador 380,00 � 1 380,00 � 

Arxivador 150,00 � 1 150,00 � 

Calaixera 60,00 � 4 240,00 � 

Cadires de sala d'espera/reunions 50,00 � 6 300,00 � 

Tauleta sala d'espera 105,00 � 1 105,00 � 

Total   2.927,00 � 

    

    

PISOS.COM    

Despatx de lloguer de 50m2 a Manresa   385,00 � 

Fiança (4 mensualitats)    1.540,00 � 
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Alta subministraments: aigua, llum, telèfon     

Aigua (Aigües de Manresa)   211,00 � 

Llum   100,00 � 

Telèfon    -   � 

Total   311,00 � 

    

Subministraments, serveis i manteniment    

Telèfon mòbil, dos terminals cada mes 100,00 � 2 200,00 � 

Telèfon més ADSL, cada mes, per línia 43,00 � 2 86,00 � 

   286,00 � 

    

Servei de backup remot, cada any (LIVEDRIVE.COM) 115,00 � 1 115,00 � 

Serveis de comunicació remota, 2 connexions cada any (ISLONLINE) 680,00 � 1 680,00 � 

Antivirus, cada any 20,00 � 4 80,00 � 

Total   875,00 � 

    
    

Assessoria, al mes   100,00 � 

    

Neteja, al mes   150,00 � 

Altres   100,00 � 

Total   250,00 � 

    

Despeses de constitució.    200,00 � 

Publicitat inicial.    -   � 

Taula 15. Inversions del primer exercici. 
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Segon any 
 
PISTACERO.ES Preu unitari Quantitat Total 

Ordinador personal de sobretaula 600,00 � 2 1.200,00 � 

Ordinadors portàtils  750,00 � 1 750,00 � 

Lector targetes 22,00 � 1 22,00 � 
Total   1.972,00 � 
    

MS Office 2010 (2 dispositius) 379,00 � 2 758,00 � 

    

    

MOBILIARIODEOFICINA.COM   -   � 

Taules de despatx  250,00 � 3 750,00 � 

Cadires de despatx 110,00 � 3 330,00 � 

Calaixera 60,00 � 3 180,00 � 

Total   1.260,00 � 

    

   1.260,00 � 

PISOS.COM    

Despatx de lloguer de 50m2 a Manresa   385,00 � 

Fiança (4 mensualitats)    -   � 

    

Subministrasments, serveis i manteniment    

Telèfon mòbil, 3 terminals cada mes 100,00 � 3 300,00 � 

Telèfon més ADSL, cada mes, per línia 43,00 � 4 172,00 � 

Total   472,00 � 

    

Servei de backup remot, cada any (LIVEDRIVE.COM) 115,00 � 1 115,00 � 

Serveis de comunicació remota, 4 connexions cada any (ISLONLINE) 1.260,00 � 1 1.260,00 � 

Antivirus,  1 any 20,00 � 7 140,00 � 

Total   1.515,00 � 

Taula 16. Inversions del segon exercici. 
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Tercer any 
PISTACERO.ES Preu unitari Quantitat Total 
Ordinador personal de sobretaula 600,00 � 3 1.800,00 � 
Ordinadors portàtils  750,00 � 1 750,00 � 
Lector targetes 22,00 � 2 44,00 � 
   2.594,00 � 
    
MS Office 2010 (2 dispositius) 379,00 � 2 758,00 � 
    
MOBILIARIODEOFICINA.COM   -   � 
Taules de despatx  250,00 � 4 1.000,00 � 
Cadires de despatx 110,00 � 4 440,00 � 
Calaixera 60,00 � 4 240,00 � 
   1.680,00 � 
    
   1.680,00 � 
PISOS.COM    
Despatx de lloguer de 50m2 a Manresa   385,00 � 
    
Subministraments, serveis i manteniment    
Telèfon mòbil, dos terminals cada mes 100,00 � 5 500,00 � 
Telèfon més ADSL, cada mes, per línia 43,00 � 6 258,00 � 
   758,00 � 
    
Servei de backup remot, cada any (LIVEDRIVE.COM) 115,00 � 1 115,00 � 
Serveis de comunicació remota, 5 connexions cada any (ISLONLINE) 1.550,00 � 1 1.550,00 � 
Antivirus,  1 any 20,00 � 11 220,00 � 
   1.885,00 � 

Taula 17. Inversions del tercer exercici. 

 
 
Vehicles Comercials:  
L’empresa no tindrà vehicles comercials per portar a terme l’activitat, almenys durant els tres primers 
anys. S’abonarà als socis emprenedors i/o als col·laboradors un import de 0,29 euros/km per efectuar els 
desplaçaments amb el seu propi vehicle. 
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4.2. Procés de prestació del servei 
 
Els principals processos de l’empresa són: Processos estratègics, processos operatius i processos de 
suport. 
 

 
Figura 15. Diagrama de procés de prestació del servei. 
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4.2.1. Processos Estratègics 
 
Són els processos que estan en contacte amb les necessitats i expectatives del mercat, ens ajuden a fixar 
els objectius d’acord amb el coneixement que tenim de l’organització, avaluació eficiència i efectivitat de 
l’empresa. Seran els processos necessaris per aconseguir l’èxit de l’empresa i determinen la metodologia i 
les pautes de la resta de processos.  
 
Els processos estratègics els portaran a terme els socis promotors que es reuniran de forma mensual 
durant el primer any per avaluar, revisar i actualitzar les estratègies del pla de màrqueting de l’empresa.  
 
La periodicitat de les reunions pot variar en funció de les necessitats i resultats que es vagin obtenint però 
estimem que, sobretot durant el primer exercici, la periodicitat òptima és la que es proposa ja que el tipus 
d’activitat que desenvoluparem serà molt interactiva amb el client, quasi podríem parlar de serveis 
personalitzats i caldrà aprendre i corregir ràpidament els possibles errors que es puguin cometre al 
principi així com portar a terme noves estratègies que hagin sorgit i que hagin donat bons resultats. 
 
En el nostre cas n’ hem definit tres: 
 
4.2.1.1. Gestió Estratègica 
 
En primera instància seguirem el Pla d’empresa i amb les experiències acumulades amb el pas del temps i 
la variació que es pugui produir en el mercat de referència i en l’entorn general, s’anirà redefinint la 
gestió estratègica de l’empresa.  
 
Paràmetres que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar, revisar, actualitzar i redefinir les estratègies seran: 
 
- Resposta del mercat als serveis ofertats 
- Canvis en els segments de mercat als quals ens adrecem 
- Identificació de necessitat de nous serveis 
- Plans de creixement de l’empresa 
- Política financera i endeutament 
 
4.2.1.2. Màrqueting 
 
Avaluarem el pla de màrqueting i vendes de forma trimestral per fer el seguiment i detectar possibles 
desviacions de les previsions efectuades així com possibles causes.   
 
Analitzarem la satisfacció del client, les incidències, possibles clients potencials i les actuacions i 
promocions de la competència per reajustar el nostre pla de màrqueting si es creu necessari a partir de la 
informació que anem obtenint. 
 
Revisarem la cartera de serveis de forma semestral per veure si cal realitzar ajustos d’acord amb les 
necessitats dels clients i resultats obtinguts.   
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4.2.1.3. Disseny 
 
Definirem de forma mensual les comunicacions publicitàries (e-mail i fulletons) a clients i possibles 
clients en funció de l’època de l’any en la que ens trobem i convocatòries que s’hagin publicat 
(subvencions, tancaments d’any, confecció de pressupostos, ordenances, etc). 
Una de les finalitats del disseny és la captació de nous clients i també la contractació de nous serveis per 
part de clients que ja té l’empresa. 
 
La web de l’empresa ha de ser viva i atractiva perquè és la primera targeta de presentació de l’empresa i 
primera captadora de l’atenció del client potencial. 
 
 

3.4.1. Processos operatius o processos clau: 

Són els processos que porten la missió de l’empresa a l’exterior i els que observa el client. 
 
Els principals processos operatius de l’empresa es produeixen per ordre seqüencial, és a dir, si no es 
produeix el primer procés no es pot produir el següent ja que és una cadena de processos interrelacionats i 
no poden succeir de forma paral·lela ni independent.  
 
Els descriurem tot seguit: 
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4.2.1.4. Comanda de serveis 

 
Figura 16. Diagrama de procés de comanda serveis. 

 
Entrades 
 
1-. Cartera de clients potencials: La base de dades genèrica serà els correus electrònics dels ajuntaments i 
les dades dels clients que ja ens hagin contractat. Podem acotar més o menys la cartera de clients basant-
nos en el producte que estem oferint i la zona en la qual ens interessa treballar. 
 
2-. Gestió estratègica, màrqueting i disseny: La suma dels processos estratègics seran de vital importància 
per aconseguir la captació del client i tal com hem explicat anteriorment iniciem l’estratègia de l’empresa 
amb el Pla d’empresa però aquest es pot anar modificant amb les revisions i incorporacions que es vagin 
realitzant en funció de l’anàlisi de resultats.  
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Desenvolupament del procés 
 
1-. Captació del client: Quan la publicitat de l’empresa hagi cridat l’atenció del client fent que es fixi en 
els serveis que s’ofereixen es pot plantejar que hi ha necessitats que l’empresa pot cobrir i aleshores 
posar-se en contacte per sol·licitar més informació al respecte. 
 
2-. Entrevista personal: Un dels promotors realitza una visita concertada amb l’ajuntament que ha mostrat 
interès en la contractació d’un o més serveis. En aquesta fase s’intenta explicar de forma resumida la 
cartera de serveis existent però centrant-nos en la necessitat que plantegi el client potencial per no perdre 
la seva atenció allargant-nos en temes que potser no li interessen. L’entrevista té com a finalitat donar una 
visió general de l’empresa però començar a donar solucions a les necessitats plantejades per l’ajuntament 
que ha sol·licitat la informació. 
 
3-. Dossier de serveis imprès: Després de l’entrevista el/la  promotor/a deixa el catàleg de serveis imprès 
amb la finalitat que serveixi de recordatori per si el client té noves necessitats, o bé, si estableix un ordre 
de prioritats,quan tingui un servei cobert es planteja la contractació del següent que considera que cal 
abordar. 
 
4-. Comanda de serveis: Finalitzada la visita del promotor o promotora el client potser que contracti 
directament o que no ho faci.  
 
Si hi ha una comanda de serveis, la sortida del procés és que l’empresa passa a tenir un client de serveis 
operatiu. 
Si no hi ha una comanda, el catàleg de serveis servirà per ajudar a decidir a posteriori si es vol contractar  
i quin servei, tornant al punt de captació del client. 
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4.2.1.5. Estudi de les necessitats del client 
 

 
Figura 17. Diagrama de procés de l’estudi de les necessitats del client 

 
Entrades 
 
1-. Comanda de serveis: Aquest procés parteix de l’anterior, i només podem considerar que es podria 
arribar a produir sense l’anterior i de forma excepcional, si el client realitza una comanda de serveis sense 
sol·licitar informació prèvia perquè ja té molt bones referències de l’empresa, per experiència o per 
informació provinent de tercers, o bé, perquè té una urgència amb uns terminis molt marcats que 
l’impedeixen informar-se abans de decidir.  
 
Desenvolupament del procés 
 
1-. Entrevista amb el client: Un dels promotors realitza una visita concertada amb l’ajuntament per parlar 
específicament de la comanda que vol realitzar el client.  
Aquesta entrevista es pot produir enllaçada amb la primera, corresponent al procés de comanda de serveis 
i que era informativa dels serveis que ofereix l’empresa, o bé en un altre dia, la dinàmica la marcarà el 
client en funció de la urgència, la indecisió o claredat d’idees, etc. 
Aquesta segona entrevista és totalment diferent a la primera, es tracta de copsar amb un nivell de 
profunditat alt l’ interès que té el client o bé el problema que vol resoldre el client. L’entrevista ha de ser 
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una conversa interactiva que permeti al promotor o promotora sortir de la reunió amb un esquema mental 
mitjanament clar del pla de servei que li cal a l’ajuntament contractant.   
 
2-. Estudi de les necessitats del client: És la part que ve a continuació de la segona entrevista, partint d’un 
pla de serveis general cal valorar els detalls del producte es pot oferir al client per donar la millor solució 
a la necessitat plantejada, es tracta de plasmar a grans trets la idea mental extreta de l’entrevista però 
estudiada més detalladament i de forma més pensada. Si cal es pot demanar més informació al client a 
mida que es va avançant en l’estudi de les necessitats.  
 
3-. Proposta de serveis i pressupost : Quan ja tenim tota la informació necessària i hem elaborat més 
detalladament i de forma personalitzada el producte que podem oferir al client es realitza una proposta de 
serveis amb el valor econòmic que suposa per presentar-la al client . cada una de les propostes 
metodològiques, organitzatives i d’activitat que ha de contenir 
 
4-. Acceptació del client: Presentada la proposta amb el pressupost al client poden passar dues coses: que 
el client ho trobi conforme i aleshores la sortida del procés serà la de selecció del servei i professional 
més adequats. 
Si el client presenta algun tipus d’objecció, en el preu o bé en la proposta de serveis, tornarem a revisar la 
proposta de serveis i pressupost havent recollit les objeccions del client. Es valorarà si es pot incorporar o 
no el que ens demana el client. Si es pot incorporar retornem al punt de Proposta de serveis i pressupost 
amb la inicial degudament revisada i modificada per oferir-la al client. 
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4.2.1.6. Selecció del servei i professional més adequat 
 

 
Figura 18. Diagrama de procés de selecció del servei i professional més adequat 

 
Entrades 
 
1-. Comanda de serveis en ferm: Havent obtingut en el procés anterior una comanda de serveis en ferm 
procedirem a elaborar el pla de serveis que ha de regir l’elaboració producte. 
 
2-. Necessitats del client: L’estudi detallat de cada client en concret, també provinent del procés anterior, 
permetrà ajustar al màxim el producte que hem de proporcionar per resoldre la qüestió plantejada.   
 
Desenvolupament del procés 
 
1-. Confecció del pla de servei: L’elaborarem a partir de l’estudi de les necessitats i de l’acceptació que 
haurà efectuat el client a la proposta presentada. El Pla de servei és l’ instrument de treball que conté les 
pautes de metodologia, activitat i organització que cal seguir per obtenir el producte final que volem 
aconseguir. 
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2-. Selecció del servei i professional més adequat:   Amb el Pla de servei confeccionat haurem de procedir 
a valorar els professionals que tenim disponibles i el seu tarannà, forma de treballar o servei que ofereixen 
per adequar-lo al disseny de producte que tenim.  
Un cop feta la valoració obtindrem una proposta de perfils professionals que s’ajusten més al resultat que 
desitgem i és aleshores que caldrà traspassar l’encàrrec de la comanda de feina que tenim pendent. 
 
3-. Professionals col·laboradors externs:  Quan ja hem seleccionat el professional i el servei d’acord amb 
les característiques i necessitats del nostre client ens podem trobar en dues possibles situacions: que el 
professional sigui personal propi o un/a promotor/a de l’empresa, o bé que s’hagi de traspassar a un 
col·laborador extern a l’empresa. 
Si el personal és de l’empresa la sortida serà la de començar a elaborar el servei. 
Si el professional idoni per portar a terme el Pla de serveis ha de ser personal col·laborador de la nostra 
empresa la sortida del procés també serà la començar a elaborar el servei però fent un pas més: 
 
4-. Subcontractació:  L’empresa tindrà una cartera de professionals col·laboradors independents autònoms 
amb formació i especialització concreta i determinada a qui es traslladaran comandes de serveis 
específiques que així ho requereixin. 
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4.2.1.7. Elaboració del servei  
 

 
Figura 19. Diagrama de procés d’elaboració del servei 

 
 
Entrades 
Iniciarem el desenvolupament del Pla de servei partint de dues entrades que hem treballat en  processos 
anteriors: El Pla de serveis i el/s professional/s seleccionat/s. 
 
Aquestes dues entrades ens donen la base necessària i imprescindible per tirar endavant el Pla de serveis, 
com hem vist en apartats previs, anirem amb molta cura per arribar fins aquí, ja que si aquestes dues 
entrades són les òptimes podem quasi assegurar la satisfacció del client en el producte que li sigui lliurat.  
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Desenvolupament del procés 
 
1-. Desenvolupament del pla de servei: El/s professional/s seleccionat/s elaboren el producte sol·licitat 
basant-se en la seva especialització tècnica però d’acord amb la informació, pautes i indicacions 
recollides en el Pla de serveis elaborat. 
 
2-. Subcontractació del servei:  Una vegada hagi finalitzat l’elaboració del servei i tinguem el producte 
final ens podem trobar en un d’aquests casos: 
 
a) Que el producte l’hagi elaborat la pròpia empresa, comportant que s’ha fet un seguiment intern de 
l’evolució del servei des del principi fins al final, i aleshores la sortida del procés serà la distribució. 
 
b) Que producte hagi estat subcontractat a un professional col·laborador extern. En aquest cas el/la 
promotor/a que hagi elaborat el Pla de servei verificarà que el producte s’ajusta als paràmetres que es 
marcaven. Un cop verificat el producte es procedirà a fer la distribució. 
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4.2.1.8. Distribució 
 

 
Figura 20. Diagrama de procés de distribució 

 
Entrades 
 
Procedirem a realitzar la distribució del producte quan tinguem el producte acabat i aquest hagi estat 
verificat per part de l’empresa  
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Desenvolupament del procés 
 
Abans de fer el lliurament del producte al client el promotor de l’empresa contactarà amb el client per 
telèfon o per e-mail per concretar un dia i hora de reunió.  
Si el servei s’ha subcontractat primer caldrà valorar si cal que el/la professional col·laborador/a ha de 
realitzar explicacions tècniques sobre el producte quan es faci el lliurament. 
 
En cas que calgui el tècnic autor del producte per realitzar les explicacions escaients, s’hauran de quadrar 
agendes i coordinar dia i hora de reunió entre l’empresa, el/la tècnic/a i el client.  
Es desplaçaran junts el/la tècnic/a i el/la promotor/a de l’empresa fins l’ajuntament contractant.  
 
La sortida del procés serà en tots els casos una entrevista amb el client en la qual es farà una breu 
explicació del producte elaborat, es resoldran possibles preguntes o dubtes i es lliurarà el producte 
contractat.  
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4.2.1.9. Avaluació de la satisfacció 
 

 
Figura 21. Diagrama de procés de l’avaluació de la satisfacció 

 
Entrades 
 
Passats uns dies de la finalització del servei iniciarem el procés d’avaluació de la satisfacció del client.  
 
Desenvolupament del procés 
 
Per a realitzar l’avaluació de la satisfacció del client serà el/la  promotor/a encarregat de portar la 
comanda en totes les seves fases qui contactarà novament amb el client. 
 
Es podrà realitzar l’avaluació per telèfon o bé de forma personal, en funció de la resposta/reacció del 
client. Normalment consistirà en un intercanvi d’impressions i comentaris relatius al producte o servei 
elaborat. 
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A l’avaluació de la satisfacció podem obtenir tres possibles respostes: 
 

• Que el client hagi quedat satisfet. La sortida del procés d’aquesta situació serà la d’elaboració 
d’un informe favorable del servei en el qual s’anotaran, si cal, possibles valoracions, comentaris, 
suggeriments, etc que hagi efectuat el client i que es cregui convenient de tenir-los en compte per 
incorporar al Pla de millores de l’empresa. 
• Que el client no estigui satisfet. La sortida serà la d’iniciar el procés de registre d’incidència. 
• Que el client hagi quedat satisfet però amb matisos. En aquest cas, caldrà valorar si es pot 
realitzar correccions al producte lliurat per adequar-lo a les expectatives del client i si és possible 
procedir a fer les rectificacions escaients. La sortida del procés serà la confecció d’un informe 
que reculli les observacions que cal incorporar al Pla de millores de l’empresa. 
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4.2.1.10. Gestió d’incidències 
 

 
Figura 22. Diagrama de procés de gestió d’incidències. 

 
Entrades 
 
Registrada una incidència després d’haver detectat un client insatisfet amb el producte o servei efectuat 
iniciarem el procés de gestió de la incidència amb la finalitat de recuperar la satisfacció del client i també 
per evitar futurs clients insatisfets.  
 
Desenvolupament del procés 
 
En el bloc “Estudi detallat de la incidència” obtenim dues sortides del procés que s’han de produir  en 
paral·lel i no s’exclouen l’una amb l’altra.  
 
La primera ens porta a una sortida directa, la de valorar si podem satisfer el client realitzant correccions o 
modificacions al producte/ servei lliurat i fer-ho si es pot. 
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La segona és la de detectar si el motiu de la insatisfacció del client ha estat provocada pel professional 
triat    (error en l’elecció, feina de mala qualitat, personalitat inadequada al tarannà del client, etc) o bé si 
l’error s’ha generat en el Pla de servei dissenyat. Analitzem les possibilitats: 
 
a) Si la incidència ha estat provocada pel professional procedirem a avaluar la tasca realitzada pel mateix 
desdoblant les accions a realitzar en dues: Per una banda la sortida provocarà modificacions en la gestió 
dels recursos humans, intentant assignar feines de gran responsabilitat a altres professionals que no 
tinguin cap incidència oberta i deixant en observació les tasques prèviament assignades;  i per altra banda 
s’elaborarà un pla correctiu i seguiment del professional de referència. El pla correctiu inclourà la 
realització dels advertiments i trasllat de queixes relatives a la incidència, i la imposició de pautes en 
l’actitud o desenvolupament de la feina. El seguiment consistirà en portar un control més acurat i major 
supervisió de les tasques encomanades al professional.  
Si efectuat el Pla correctiu i el seguiment la incidència queda solucionada procedirem a incloure la 
incidència en el Pla de millores de l’empresa. Si la incidència no s’ha solucionat es procedirà novament a 
avaluar el professional per canviar el Pla correctiu i realitzar un nou seguiment, o bé,  si arribéssim al cas 
extrem d’incapacitat per resoldre la situació, prescindir dels serveis del professional. 
Els Plans correctius que es portin a terme s’inclouran en el Pla de millores de l’empresa en tots els casos. 
 
b) Si la incidència ha estat provocada per un error de disseny del Pla de servei procedirem a revisar-lo i a 
modificar-lo per a futures comandes de serveis.  
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3.4.2. Processos de Suport: 

 
Els processos de suport ens faciliten els recursos necessaris per portar a terme la missió de la resta dels 
processos. Detallem els de SSPM: 
 
Pla d’organització i gestió de recursos humans:  
 
Veurem el seu desenvolupament en el punt  5 del present Pla d’empresa. 
 
Administració i finances 
Els processos de suport d’administració i finances seran els que es porten a terme des de l’oficina de 
l’empresa: facturació, planificació de tresoreria, pagament a proveïdors i col·laboradors, arxiu, atenció 
telefònica als clients, previsió i comandes de material d’oficina i consumibles, etc. 
 
Control de la Gestió 
 
Analitzarem les dades de forma mensual mitjançant processos de control de gestió que ens 
proporcionaran totes les dades necessàries per retroalimentar els processos estratègics incidint 
principalment sobre la gestió estratègica de l’empresa. Els indicadors que avaluarem de forma mensual 
seran: 
 

• Increment de les vendes: Creixement en el volum de vendes 
• Adequació al Pla de vendes: Avaluació de les previsions de vendes efectuades contrastant-les 
amb les totals realitzades  
• Personal operatiu: Càlculs de les hores disponibles dels professionals en servei d’acord amb 
els serveis contractats i elaboració de previsions d’augment o disminució de contractacions de 
personal. 
• Benefici operatiu: Estructura de costos i relació amb el creixement de les vendes 
• Acció comercial: Efectivitat dels mitjans i per comercialitzar el servei, captació de clients i 
èxit de les promocions 
• Logística comercial: Avaluació dels temps i desplaçaments efectuats. Programació de visites  
per proximitat entre els clients. 
• Volums de contractació per client: Elaborar les mitjanes de serveis contractats per client 
(nombre de serveis, imports dels serveis, etc) per identificar els clients més rentables. 
• Control de qualitat: Realització d’un informe que reculli la gestió de les incidències i dels 
informes de satisfacció del client per ajustar els Plans de servei, el Pla de millores. 
• Rendibilitat financera: Avaluació del rendiment de les inversions dels socis promotors 
• Rendibilitat econòmica: Avaluació del rendiment de l’actiu 
• Palanquejament operatiu: Mesura la relació entre costos variables i costos fixos   
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4.3. Registre de domini 
 
S’ha fet la consulta de disponibilitat de dominis i hem trobat que el domini www.sspm.cat està lliure. Sota 
aquesta direcció penjarà la pàgina web de l’empresa. 
 
També disposarem d’adreces personals i d’informació general sota aquest domini: 
lidia.porti@sspm.cat 
rafael.fraile@sspm.cat 
sspm-info@sspm.cat 
 
Contractarem doncs el domini, l’espai web per l’emmagatzematge dels fitxers de la web i les bústies de 
correu. Aquest servei el contractarem amb Arys.com per un preu de 94� l’any amb les següents 
característiques principals: 
 
Web 
• 300 MB d'espai en disc  
• 3 GB de transferència mensual 
• Il·limitats subdominis• 20 comptes FTP 
• WebFTP  
• Gestió de permisos  
• Pàgines d'error personalitzables 
• Estadístiques Urchin (visites) 
• Accés a arxius de *og 
•  
Correu 
• Correu Híbrid: bústies Estàndard i Exchange 
• 40 bústies de correu  
• 3 GB d'espai en disc per bústia 
• Il·limitades comptes de correu redirigides 
• Il·limitats àlies de correu 
• Gestió dels permisos d'enviament 
• Transferència de correu il·limitada 
• Barrera antispam 
 
 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 114  

4.4. Costos de prestació del servei 
Els costos associats al servei són: 
 
• Infraestructura 
� Lloguer 
� Subministraments: llum, aigua, telèfon, Internet 
� Serveis tecnològics: copies backup, web, assistència remota 
 
• Serveis exteriors 
� Gestor 
� Neteja 
 
• Personal 
� Sous 
� Seguretat Social 
 
 
• Despeses 
� Transport i desplaçaments 
� Despeses de representació 
� Dietes 
 
 
 
 
4.5. Control de qualitat 
 
Com ja hem vist en l’apartat 4.2 de processos de l’empresa, cada vegada que realitzem un servei 
efectuarem una avaluació de la satisfacció del client al cap d’uns dies d’haver lliurat el producte 
encarregat o d’haver fet el servei, depenent de la comanda realitzada. 
 
L’avaluació de la satisfacció del client es realitzarà per telèfon i la farà la persona de referència pel client, 
o sigui, qui hagi estat responsable de la comanda des de l’ inici.  Si es detecten objeccions, queixes o 
comentaris que denotin una mínima disconformitat el/la promotora, o persona responsable si l’empresa va 
creixent, concertarà cita amb el client per fer l’avaluació de forma personal.  
 
Hem descartat la valoració de la satisfacció mitjançant un qüestionari tipus perquè hi ha molts serveis 
diferents i s’han de realitzar de forma personalitzada, per tant caldrà prendre nota de cada valoració amb 
els seus detalls específics, tant si es tracta de reforços positius com de la gestió de possibles incidències. 
 
Els processos d’avaluació de la satisfacció del client i de gestió d’incidències han quedat detallats en 
l’apartat de processos operatius o processos clau de l’empresa però remarquem que es vol incorporar al 
Pla de millores de l’empresa les peculiaritats de la comanda que hagin reforçat de forma positiva la 
satisfacció del client, per tant, no es tracta només de treballar la part de possibles incidències sinó d’anar 
millorant cada dia una mica més.  
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4.6. Subcontractació 
 
Segons la Direcció General de Política d'Empresa, Comerç, Turisme i Economia Social (DG XXIII) de la 
Comissió de les Comunitats Europees la subcontractació és l'operació mitjançant la qual una empresa 
(contractistes, client o empresa principal) confia a una altra (subcontractista o empresa auxiliar) el 
procediment per executar per a ella, i segons unes determinades indicacions preestablertes (dissenys, 
plànols, especificacions tècniques, etc.), una part de la producció (fabricació de parts, peces, conjunts o 
subconjunts del producte, o realització de fases de la producció) o dels serveis, per a ser incorporats al 
producte final, i mitjançant la qual l'empresa contractista conserva la responsabilitat econòmica final. 
Alguns dels elements bàsics que la caracteritzen són: 
 

• L'existència d'un encàrrec d'executar una part de la producció segons unes determinades 
especificacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques , etc.). 

• La incorporació del producte objecte de l'operació de subcontractació al producte final de 
l'empresa client. 

• La responsabilitat econòmica final de l'empresa client. 
 
Un dels pilars de SSPM serà la subcontractació i pels dos motius que fan que es produeixi la 
subcontractació: per capacitat i per especialitat. 
 
Comptarem amb personal propi, que pot anar augmentant a mida que l’empresa es vagi consolidant i 
expandint, i també comptem amb la feina i especialitat dels promotors però no n’hi ha prou.  
 
Els serveis que oferim requereixen un nivell d’especialitat que no es pot oferir a través de personal propi 
de l’empresa si el volum de demanda no és molt alt i constant, per aquest motiu cal que en les fases 
inicials de vida de l’empresa es creï una cartera de professionals independents autònoms de diferents 
especialitzacions (arquitectura, enginyeria, dret administratiu, informàtica, etc.). 
 
Es començarà amb un professional de cada especialitat, de confiança i que coneguem, a mida que es vagi 
ampliant la cartera de clients també s’ampliarà la cartera de professionals mitjançant els contactes que ens 
vagin aportant professionals que ja tinguem com a col·laboradors.  
 
Es vol aconseguir una borsa de professionals independents col·laboradors amb SSPM que siguin de 
confiança i que sapiguem que poden aportar una feina de qualitat, per tant, majoritàriament abans de 
subcontractar comandes a professionals que no coneguem es buscaran persones amb referències per 
minorar el risc d’incidències, això no vol dir que no es pugui contractar un tècnic que no es conegui però 
si es fa segurament el nivell de supervisió per part de SSPM serà més elevat que en d’altres casos fins que 
no hi hagi la seguretat que s’hi pot comptar plenament. 
 
 
Amb la subcontractació obtenim una sèrie d’avantatges: 
 

• Ens fem més competitius (major qualitat, preu, terminis de lliurament, etc) 
• Coneixem exactament els costos 
• Es necessita menys plantilla de personal i menys inversió 
• S’incorpora al producte o servei avenços tecnològics (un exemple podria ser aplicacions 

informàtiques d’arquitectura, plotter, etc) sense haver d’efectuar noves inversions ni estar 
condicionats per la seva amortització. 
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Al professional independent autònom també li suposa avantatges: 
 

• Major utilització de les seves instal·lacions per treballar per a diversos clients. 
• Menors costos en la prestació dels serveis o elaboració de productes 
• Elevació del nivell tècnic i millora de la qualitat que li permet arribar més fàcilment al mercat 

 
La capacitat de l’empresa també ens orienta sense cap tipus de discussió a la subcontractació perquè així 
evitem la necessitat d’haver de tenir una plantilla de treballadors extensa per cobrir moltes especialitats 
que potser en moltes èpoques de l’any no sabrien quina feina fer per les característiques del client al quals 
ens adrecem i en canvi en d’altres èpoques potser no arribaríem a poder assumir ni terminis de lliurament 
de comandes ni volums de feina. 
 
Tal com observarem a l’estudi econòmic i financer, si es complissin les previsions de vendes, no serà fins 
al tercer exercici que l’empresa es pugui plantejar la contractació d’algun tècnic especialista perquè li surt 
més rentable tenir-lo en plantilla que subcontractar-lo pel volum d’hores de feina que fa, tot i així, 
s’hauria d’analitzar bé i efectuar un estudi econòmic quan es presenti el moment perquè la premissa de 
sortida serà la de subcontractar per la gran quantitat d’avantatges que comporta.  
 
Els professionals independents col·laboradors signaran un acord de confidencialitat que servirà tant per 
protegir al client com a la pròpia empresa. 
 
En l’apartat 6.6.6. veurem un model d’ acord de confidencialitat per signar entre l’empresa i els 
professionals independents col·laboradors. 
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5. Pla d’organització i gestió de recursos humans 
 
 
5.1. Equip, organigrama organitzatiu 
 

 

Figura 23. Organigrama organitzatiu. 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓ 
GENERAL 

ÀREA DE 
SERVEIS 

ÀREA 
COMERCIAL I 
MÀRQUETING 

ÀREA 
FINANCERA  

SERVEIS 
ADMINISTRATIUS 

I COMPTABLES 

SERVEIS JURÍDICS, 
ENGINYERIA I 

ARQUITECTURA 

SERVEIS 
INFORMÀTICS I 
TECNOLOGIA 

RECURSOS 
HUMANS 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 118  

5.2. Organització de la feina 
 
Encara que inicialment l’equip serà molt petit, hem definit diferent àrees que es corresponen amb les 
diferents tasques necessàries. 
 
Direcció General 
Tasques de direcció. Estarà suportat pels emprenedors a parts iguals. 
 
Àrea de Serveis 
Integrat per un equip humà especialitzat a cada una de les àrees i que realitzarà les tasques productives 
pròpiament dites. 
Es realitzarà la coordinació del personal propi i de l'extern. 
 
Serveis administratius i comptables 
Es reforçarà amb un/a administratiu/va que ajudi a realitzar les tasques de menys valor afegit   
 
Serveis jurídics, enginyeria i arquitectura 
Departament integrat per professionals especialitzats en dret administratiu, enginyeria industrial  i 
arquitectura.   
 
Serveis informàtics i tecnologia 
Es reforçarà amb personal en pràctiques/becaris per realitzar part de les tasques de “tècnic de camp”. 
 
Àrea comercial i màrqueting 
En aquesta àrea es generaran i s’aplicaran les estratègies que permetin donar a conèixer l’empresa i els 
seus serveis. 
Tanmateix farà la funció de retroalimentació per detectar les necessitats dels clients i adaptar els serveis 
adientment. 
 
Àrea financera  
Encarregada de controlar i administrar el recursos de l’empresa. 
Encara que en un principi es farà la feina internament, es contempla externalitzar part de la feina quan 
sigui necessari.  
 
Recursos humans 
En aquesta àrea es focalitzarà la recerca del personal més adient en cada cas i altres aspectes relacionats 
amb l’àmbit laboral.  
 
També portarà a terme el control de professionals que tenen assignades i l’elaboració de plans correctius i 
seguiment de professionals que tinguin incidències obertes, si s’escau. 
 
La part de contractació de personal, altes, baixes, nòmines i demés es derivaran cap a una gestoria, per 
tant, s’externalitzarà una part d’aquesta àrea. 
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5.3. Gestió de personal 
 

5.3.1. Procés de selecció 

 

 
Quan s’hagi de contractar personal, l’empresa seleccionarà persones qualificades, amb carrera 
universitària o estudis de formació de grau superior. Ens cal un nivell cultural de base per formar als 
treballadors dins de la pròpia empresa. 
 
El perfil que busquem és de persona polivalent, dinàmica i resolutiva, amb una personalitat positiva i 
tracte agradable amb els clients, companys, col·laboradors i promotors de l’empresa. 
 
Si no es disposa de borsa de candidats que s’hagin donat a conèixer a l’empresa per diferents 
circumstàncies, es divulgarà l’oferta de treball a les diferents borses de treball on es pugui tenir un control 
del currículum i formació dels candidats abans d’establir-hi contacte ( Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Internet, borses de treball universitàries, etc), d’aquesta manera guanyarem rapidesa i eficiència en tot el 
procés de selecció de personal perquè ja tindrem una preselecció feta i evitarem entrevistes a candidats/es 
que pel seu perfil no ens interessen. 
 
Descartem utilitzar els serveis d’empreses de treball temporal perquè entraria en contradicció amb els 
objectiu que tenim i els resultats que busquem.  
 
El tipus de contracte variarà en funció de les necessitats de l’empresa (temporal, pràctiques, indefinit, etc) 
i de la vàlua del treballador/a, és a dir, si una persona és molt interessant per l’empresa es prioritzarà la 
seva incorporació indefinida a la plantilla però prèviament sempre hi haurà d’haver un període de proves 
per avaluar el treballador/a de referència.  

 

5.3.2. Formació 

 
L’empresa serà l’encarregada de formar els treballadors.  
Tota la plantilla, independentment del tipus de contracte, haurà de formar-se d’acord amb el seu lloc de 
treball i categoria.  
El tipus de formació que cal no és fàcil de trobar en cursos formatius, per tant, haurà de ser personal de 
l’empresa qui s’encarregui de donar els coneixements necessaris que es podran complementar amb cursos 
de formació específics que puguem trobar en el mercat del sector educatiu i formatiu.   
 
Per altra banda, una vegada el treballador estigui format, caldrà seguir un pla de formació continuada per 
ampliar, millorar i reforçar els coneixements adquirits.  
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5.3.3. Sous 

 
El conveni que regirà les condicions laborals dels treballadors de SSPM és el Conveni Col·lectiu de 
Treball del sector d’Oficines i Despatxos de Catalunya. En funció de la vàlua dels treballadors i dels 
beneficis que obtingui l’empresa s’intentarà incentivar a nivell econòmic al personal de l’empresa perquè 
per millorar dia a dia també cal que els treballadors se sentin que formen part de l’equip. 
Per tant, partirem de les taules salarials que es determinen en el conveni però a es poden afegir incentius 
d’acord amb les variables que hem esmentat anteriorment. 
 
5.3.3.1. Taules salarials  2010 
 
Revisió salarial per a l'any 2010 del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 5614, de data 23 de abril de 2010. 
 

Salari 
Mensual    

Salari 
Mensual  Grup 

Professional Salari anual  (14 pagues) (16,5 pagues) 
Grup 1 22.767,42 � 1.626,24 � 1.379,84 � 

Grup 2 19.161,72 � 1.368,69 � 1.161.32� 

Gr 3  Nivell 1 18.543,60 � 1.324,54 � 1.123,85 � 

Gr 3  Nivell 2 17.822,46 �  1.273,03� 1.080,15 � 

Gr 4  Nivell 1 16.895,28 �  1.206,81�  1.023,96� 

Gr 4  Nivell 2 16.689,24 �  1.192,09�  1.011,47� 

Gr 5  Nivell 1 16.483,20 �  1.173,37�  998,98� 

Gr 5  Nivell 2 16.277,16 �  1.162,65�  986,49� 

Gr 5  Nivell 3 15.453,00 �  1.103,79�  936,49� 

Gr 6  Nivell 1 15.143,94 �  1.081,71�  917,81� 

Gr 6  Nivell 2 13.598,64 �  971,33�  824,26� 

Gr 6  Nivell 3 12.465,42 �  890,39�  755,48� 

Gr 7  Nivell 1 12.362,40 �  883,03�  749,42� 

Gr 7  Nivell 2 11.435,22 �  816,80�  693,04� 

Gr 7  Nivell 3 10.920,12�   780,01�  661,83� 

Taula 18. Taules salarials segons conveni. 
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5.3.3.2. Dietes 2010 
 

L' import de les dietes queda establert en els següents valors: 
 
Dietes 2010 
Dieta completa: 50,99 � 
Mitja dieta: 21,63 � 
Dinar: 8,76 � 
Quilometratge: 0,28 � 
 
 
Taula d’ equivalències 
 
Categories         Grup professional                        
Titulat de grau superior Grup 1 
Titulat de grau mig 
Cap Superior (oficials majors) 

 
Grup 2 

Cap de primera, caps d’equips informàtics, analistes, 
programadors d’ordinadors,caps de delineació                                                         

 
 
Grup 3 Nivell 1 

Cap de segona, programadors de màquines auxiliars, 
administradors text, coordinador tractament de qüestionari, 
caps d’exportació, delineants projectistes                 

 
 
 
Grup 3 nivell 2 

Encarregats                Grup 4 nivell 1 
Oficial de primera, controladors, operadors,delineants, caps 
de màquines bàsiques, tabuladors; intèrprets jurats; 
secretaris/es de direcció;taquimecanògrafs/es;  gestors/es de 
recobraments 

 
 
 
 
Grup 4 nivell 2 

Perforistes, verificadors, classificadores, 
oficial de primera, conductor                                              

Grup 5 nivell 1 

Oficial de segona, coordinador d’ estudis, 
cap d’enquestes, inspectors entrevistes                        

Grup 5 nivell 2 

Oficial de segona d’oficis varis; mecànics; fusters; 
electricistes; lector de comptadors,                                                       

Grup 5 nivell 3 

Dibuixants, operadors màquines bàsiques, 
entrevistadors, enquestadors, conserges majors                                                                             

 
 
Grup 6 nivell 1 

Ajudants operadors, reproductores de plànols 
operadors multicopistes y fotocopiadores                      

 
Grup 6 nivell 2 

Auxiliar               Grup 6 nivell 3                                                       
Conserges, mossos, peons                                                   Grup 7 nivell 1 
Auxiliar de primera ocupació, ordenances, 
vigilants                                                                           

Grup 7 nivell 2 

Netejadors/es                                                               Grup 7 nivell 3 

Taula 19. Categories professionals. 
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5.3.4. Retribució de l’equip promotor 

 
Tal com hem vist en l’apartat 6.2. els promotors seran autònoms i el seu sou anirà variant a mida que 
l’empresa es vagi consolidant i les vendes vagin creixent.  
 
Podem veure l’evolució prevista en el pla econòmic i financer, i en les taules i gràfiques de l’apèndix 
corresponent, però les previsions per als tres primers exercicis com ja hem vist anteriorment són:  
• Primer any: 1450� 
• Segon any: 1700� 
• Tercer any: 2100� 

 
Les bases de cotització varien de la següent manera: 
• Primer any: 1200� 
• Segon any: 1400� 
• Tercer any: 1800� 
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6. Juridicofiscal 
 
6.1. Determinació de la forma jurídica 
 
Societat Civil Personal (SCP) 
 
La Societat Civil Personal és la forma jurídica que hem triat per constituir l’empresa perquè és un 
contracte mitjançant el qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns i/o treball amb 
la finalitat de realitzar una activitat econòmica i repartir els beneficis, d’acord amb el que hagin pactat, o 
bé d’acord amb el hagin aportat, si ho han pactat així.  
 
Es pot aportar només béns o diners (soci treballador), però no es pot aportar només treball. 
 
Exigeix un nombre mínim de 2 persones per crear-la, i no requereix cap formalitat especial, excepte la 
redacció i signatura d’un contracte privat per a la constitució de la SCP.  
Per tant, per portar a terme la constitució d’una empresa, les societats civils són molt més barates que les 
societats mercantils ja que no cal inscriure-les en el Registre Mercantil ni cal aportar un capital inicial 
mínim.  
 
Tributen per l'IRPF i cadascun dels socis han de declarar els seus guanys per separat (”règim d'imputació 
de rendes”), de tal manera que no és necessari declarar l' Impost de Societats (impost que de vegades és 
més beneficiós). 
No obstant això, els socis responen amb tot el seu patrimoni personal i empresarial davant les possibles 
pèrdues (responsabilitat il·limitada), ja que si existeix responsabilitat per deutes socials davant de tercers 
primer respon la societat amb els seus béns i a falta d'aquests responen els socis de forma il·limitada, amb 
tot el seu patrimoni personal, present i futur, segons els pactes establerts que seran oposables a tercers 
només en cas que els pactes siguin públics. 
 
La regulació d'aquestes societats apareix en el Codi de Comerç en matèria mercantil i en el Codi Civil, en 
matèria de drets i obligacions.  
 
Avantatges  

• Solució de començament per a petites empreses que no disposen de capital.  
• Solució per a unions d'autònoms i professionals.  
• Senzilla i econòmica a l’hora de constituir-se. Exigeix menys tràmits que les societats mercantils. 
• No és necessari disposar de cap capital inicial per a la seva constitució. 

 
Inconvenients  

• Els socis responen amb tot el seu patrimoni personal i empresarial davant les possibles pèrdues 
(responsabilitat il·limitada). 

• Els socis tributen per l'IRPF. Pot estar sotmès a tipus impositius elevats si els ingressos són alts. 
• Excepte casos excepcionals, els socis hauran de donar-se d'alta en el Règim d'Autònoms. 
• Acostuma a estar exclosa d'ajudes i subvencions. 
• Davant de clients i proveïdors ofereix menys sensació de permanència que les societats 

mercantils.  
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6.2. Passos per a la tramitació de la forma jurídica i l’alta de l’empresa 
 
Tràmits obligatoris que cal seguir: 
 

6.2.1. Registre de nom, marca i domini d’Internet 

 
Aquest tràmit no és obligatori però sí convenient i caldria fer-ho abans de constituir la societat.  
 
Una marca és tot allò que serveix per diferenciar en el mercat productes o serveis d’una empresa dels 
d’una altra. 
 
El nom comercial serveix per identificar tota l’empresa i la diferencia de les empreses semblants.  
 
El registre d’una marca dóna el dret exclusiu d’utilitzar-la en tot el territori espanyol i caduca al cap de 
deu anys (renovable indefinidament per períodes de 10 anys). La tramitació es pot  
realitzar a la web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) 
 

6.2.2. Redacció de contracte privat entre les parts  

 
El contracte civil regularà els drets, les obligacions, la naturalesa de les aportacions i el percentatge de 
participació de cada soci tant a les pèrdues com en els guanys. Si aquest contracte es manté en secret, la 
societat no tindrà personalitat jurídica; si, pel contrari, es firma davant notari, la personalitat jurídica serà 
plena. En aquells supòsits en que s’aportin a la societat béns de naturalesa immoble o drets reals, serà 
obligatòria escriptura pública davant notari. Hauran de quedar expressats en el contracte civil els casos en 
que un soci només aporti capital.  
 
 

6.2.3.  Sol·licitud de Codi d’Identificació Fiscal (CIF), Declaració Censal d’Inici d’Activitat i 
Impost d'Activitats Econòmiques  

 
És la identificació de l'empresa a efectes fiscals. En aquest tràmit s'ha d'escollir, si l'activitat ho permet, 
entre els diferents règims d’IRPF i d’IVA i es sol·licita el CIF provisional.  
 
A més, existeix l’obligació de donar-se d’alta de l’ IAE (Impost d’Activitats Econòmiques). No obstant, 
les persones físiques o autònoms que realitzin activitats econòmiques estan exempts del pagament 
d’aquest impost.  
 
Cal realitzar aquest tràmit 30 dies a partir de la firma del contracte i sempre abans de l’inici de l’activitat. 
La documentació que cal aportar és : Contracte de la societat, fotocòpia del DNI de tots els socis i model 
036 en el cas de la declaració censal d’inici d’activitat i fotocòpia del DNI i model oficial 840 en el cas de 
l’IAE.  
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6.2.4. Autoliquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

 
Consisteix en un impost sobre el capital que s'aporta a una societat  
Cal liquidar-ho al Servei Territorial del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat.  
La documentació que cal aportar és: Contracte de societat, Tarja d'Identificació Fiscal i Imprès 600.  
 
El preu és l’1% del capital de la Societat  
 
 

6.2.5. Obtenció del CIF definitiu  
 

Les societats civils podran obtenir el seu CIF definitiu després de liquidar l’Impost de 
Transmissions Patrimonials.  
Anteriorment ja s’havia sol·licitat el CIF provisional. En aquest pas, es tracta de convertir-lo en 
definitiu. El número serà exactament el mateix, encara que ja no serà provisional sinó definitiu. 
Cada tipus de societat té en el seu codi una lletra prèvia als números, per a diferenciar-la de la 
resta de formes jurídiques. Per a la societat civil la lletra és la G.  
 
 

6.2.6. Llicència municipal d'obertura  

 
En cas de tenir un local afecte a l'activitat (propi, llogat...) s'ha de sol·licitar un permís a l'Ajuntament per 
l'obertura d'aquest establiment. S'ha de diferenciar si és inici de nova activitat o canvi de nom (per 
exemple traspàs), que en aquest darrer cas és més senzill i barat. També s'ha de diferenciar la classificació 
de l’activitat (per ex. indústria o activitats perilloses o molestes, etc).  
 
Els tràmits i el preu varien segons l’activitat, la superfície de local, si és nova o canvi de nom. 
 
En el nostre cas la llicència d’activitat serà una Comunicació Prèvia d’Activitats, d’acord amb la  
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA),   i 
l’Ordenança municipal d'Activitats de l’Ajuntament de Manresa (B.O.P núm. 105 del dia 2 de 
maig de 2007).  
 
Haurem de fer la comunicació a l’Ajuntament de Manresa (Oficina d  ́atenció al ciutadà  ubicada 
a la Plaça Major, 1 de 08241 Manresa) de forma presencial o bé per correu certificat la següent 
documentació:  
 

•  Instància d’acord amb el model oficial i un qüestionari normalitzat (que es poden obtenir 
presencialment o per via telemàtica a la pàgina de l'Ajuntament de Manresa) 

• 3 còpies de projecte tècnic visat, amb el contingut previst en l'art.19 de l'Ordenança 
municipal d'activitats. 
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• Fotocòpia del DNI o NIF sol·licitant i/o representant 
 
La Comunicació Prèvia és el mecanisme previst per la instal·lació i funcionament d'una activitat 
amb incidència ambiental baixa. 
 
El cost del servei es calcula en funció de la superfície de l’activitat. Les taxes venen regulades per 
l’Ordenança Fiscal núm.11. 
 
La quota tributària es determinarà segons la superfície de l'establiment: 
 
 

Metres quadrats Taxa (euros) 
Fins a 50 1.055,00 
De 51 a 100  1.415,00 
De 101 a 200  1.750,00 
De 201 a 400  2.265,00 
De 401 a 600  2.600,00 
De 601 a 1.000 2.940,00 
De 1.001 a 3.000  4.870,00 
De 3.001 a 5.000  8.490,00 
més de 5.000  12.445,00 
a partir de 5.000 m2 per cada 1.000 m2 o fracció  1.475,00 

Taula 20. Taxa municipal  per inici d’activitat. 

 
Com que en nostre cas el local comercial és de 50 m2, la taxa serà de 1.055,00 euros 
 
El termini a partir del qual produirà efectes la comunicació serà d'un mes des de l'endemà de la 
data de presentació de la sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament (article 11.2 de 
l'Ordenança municipal d'activitats). 
 
A partir d'un mes , la instal·lació de l'activitat es podrà considerar legitimada. Sense perjudici que 
per iniciar el seu funcionament hagi de complir condicions (article 12 de l'Ordenança municipal 
d'activitats). Excepte sol·licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que 
signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic. 
 
L’ Ordenança Municipal d’activitats de l’Ajuntament de Manresa i els seus models d’impresos oficials es 
poden consultar a l’annex 2 “ Normativa municipal i impresos oficials”.  
 
La  Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) es 
pot consultar a l’annex 3. 
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6.2.7. Llicència per a la col·locació d’un rètol a la façana de l’establiment  

 
En cas de voler col·locar un rètol a l’establiment s'ha de sol·licitar un permís a l'Ajuntament per a la seva 
col·locació.  
 
En el nostre cas, cal sol·licitar-ho a l’ajuntament Manresa. Es tracta d’un Comunicació Prèvia (veure a 
l’annex 2 “Normativa municipal i impresos oficials” les ordenances i el model d’instància).  
 
La documentació que cal aportar és la següent: 
 

• Full de sol·licitud 
• Plànol de situació i emplaçament 
• Breu memòria descriptiva 
• Fotografies (quan afecti a l’exterior de les edificacions) 
• Pressupost 
• Justificació de la llicència municipal d’activitat  
• Quan l'obra impliqui l'ocupació del domini públic caldrà complementar la documentació 

gràfica amb les indicacions necessàries per garantir la circulació segura de persones i 
màquines 

 
El cost serà de 100 euros d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm.10. 
 
 

6.2.8. Llicència d'obres  

 
En cas de que sigui necessari fer reformes de certa entitat al local s'ha de presentar el pressupost d'obres, 
els plànols i una memòria. Si les obres afecten a l'estructura del local el projecte ha d'anar signat per un 
arquitecte.  
 
En el nostre cas, no és necessari realitzar reformes atès que s’ha comprovat que el local comercial està en 
bon estat, per tant ens saltaríem aquest pas. 
 

6.2.9. Inscripció i Alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA) 

 
Aquest tràmit es realitza a la Tresoreria de la Seguretat Social i cal fer-ho dintre dels 30 dies naturals 
següents a l’ inici de l’activitat. Cal aportar original i fotocòpia de la declaració censal, fotocòpia del DNI 
o passaport, Cartilla de Seguretat Social si es té i model TA.0521/1.  
 
El tràmit és gratuït, però implica el pagament mensual de la quota d'autònoms 
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En el nostre cas, la previsió del les característiques laborals de l’equip promotor seran les següents:   
 
Els dos promotors hauran de donar-se d’alta a la Seguretat Social en règim d’autònoms (RETA) i 
s’inclourà la IT (incapacitat temporal) per fer front a possibles baixes per malaltia. Les bases de cotització 
aniran variant pels diferents exercicis: 
 
Primer any: 1200� 
Segon any: 1700� 
Tercer any: 2100� 
 
S’assignarà un sou per a cada promotor que anirà variant al llarg dels exercicis: 
Primer any: 1450� 
Segon any: 1400� 
Tercer any: 1800� 
 
 
En cas de contractar treballadors s'han de fer també els tràmits següents:   
 

6.2.10. Afiliació i Alta dels treballadors/es en el Règim General de la Seguretat Social  

 
El número d’afiliació assignat al treballador/a serà vàlid per a tota la vida. Per tant, quan una empresa 
contracti un treballador/a que ja el tingui, només caldrà donar-lo d’alta a nom de l’empresa.  
 
També cal fer-ho a la Tresoreria de la Seguretat Social com a mínim 1 dia i com a màxim 10 dies abans 
de l’ inici de la relació laboral. Cal aportar el Model TA.1. i el tràmit és gratuït 
 
 
6.2.10.1.  Els Aspectes laborals i Seguretat Social dels treballadors 
 
Modalitats contractuals 
 
El marc legislatiu actual ofereix les següents modalitats de contractes laborals: 
 
1. Contractes indefinits (ordinaris, de foment de la contractació, amb bonificacions)  
2. Contractes de durada determinada (circumstàncies de la producció, obra o servei, interinatge)  
3. Mesura de suport al manteniment de l'ocupació o a la reincorporació al treball  
4. Contractes per a treballadores i treballadors amb discapacitats (indefinits i temporals)  
5. Contractes formatius (pràctiques o formació)  
6. Contractes per a la investigació  
7. Contractes temporals bonificats  
8. Contractes de substitució per jubilació anticipada  
9. Contractes de relleu 
 
En les nostres circumstàncies farem servir en un principi els tipus 2 i 5, a temps parcial en algun dels 
casos. 
A l’annex 1 es pot trobar els models del contractes. 
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6.2.10.2.  Adquisició i legalització del llibre de visites  
 
Totes les empreses que tinguin treballadors contractats estaran obligades a tenir un Llibre de 
visites per a què la Inspecció de Treball hi anoti les diligències necessàries quan fa les visites.  
 
S’ha d’adquirir a qualsevol papereria especialitzada o a la mateixa Inspecció de Treball. 
Seguidament es dur a segellar a la Inspecció de Treball. 
 
 
6.2.10.3.   Prevenció de riscos laborals  
 
És obligatori que tots els empresaris amb treballadors vetllin, a la seva empresa, pel correcte 
acompliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Per al seu 
acompliment s’ha de realitzar una AVALUACIÓ DE RISCOS I PLANIFICACIÓ 
PREVENTIVA. Aquesta es pot fer contractant un assessor extern acreditat o fent-lo directament 
l’empresari rebent ell mateix la formació o un dels seus treballadors en una entitat acreditada de 
la Generalitat  
(http://www.gencat.net/treball/ambits/seguretat_salut/index.html).  
 
 

6.2.11. Comunicació d'Obertura del Centre de Treball  

 
Cal fer-ho als Serveis Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en els 30 
dies naturals següents a l’obertura del centre de treball o represa de l’activitat. Cal aportar el model oficial 
i el tràmit és gratuït. 
 
Fulls de reclamació/denúncia  
 
Totes les persones físiques o jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis directament en l’àmbit 
territorial de Catalunya, hauran de disposar de fulls de reclamació/denúncia oficial.  
 
Queden exclosos els professionals liberals col·legiats a un Col·legi Professional legalment reconegut, els 
serveis públics prestats directament per l’Administració, els centres que imparteixen ensenyaments reglats 
i totes aquelles activitats que tenen normativa específica en matèria de fulls de reclamació o denúncia.  
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6.3. Obligacions fiscals 
 
6.3.1. IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques)  
 
Les societats civils estan sotmeses al règim d’atribució de rendes, els beneficis de la societat s’integren a 
la base imposable dels socis de forma proporcional a la seva participació en el capital de la societat, 
mitjançant l’aplicació d’un dels règims següents,  
segons l’activitat econòmica realitzada:  
 
6.3.1.1. Estimació directa:  
 
Benefici =Ingressos – Despeses. Hi ha dues modalitats diferents:  
 

• Normal: Estan obligats a portar la comptabilitat.  
• Simplificada: Es distingeix de la normal per la diferent determinació de les despeses deduïbles i 

per no estar obligats a portar comptabilitat.  
 
6.3.1.2. Estimació objectiva (mòduls):  
 
Els rendiments estan determinats en funció de l’activitat i d’una sèrie de variables (personal assalariat, 
personal no assalariat, potència elèctrica, taules, etc.).  
Només es aplicable a algunes activitats determinades pel Ministeri d’Economia (no a professionals) amb 
certes limitacions respecte al número de persones ocupades i sempre que el volum de rendiments íntegres 
del contribuent pel conjunt d’activitats econòmiques no superi els 450.759,08� anuals.  

 
Els socis de la SCP han d’efectuar trimestralment pagaments a compte del benefici de l’exercici, 
autoliquidar i ingressar l’import que correspongui. L’import variarà en funció del règim d’aplicació per al 
càlcul del benefici:  
 
• Estimació directa: (model 130) 20 % del benefici del trimestre  
• Estimació objectiva: (model 131) 4 % del benefici estimat, 3 % si només té una persona assalariada i 2 
% quan no hi hagi personal. Existeix la possibilitat de domiciliar pagaments pendents de l’exercici.  
 
La presentació d’aquests models s’efectuarà durant els 20 primers dies del mes següent al trimestre que 
s’ha de liquidar, es a dir, abril, juliol, octubre i els 30 primers dies naturals del mes de gener. 
 
En el nostre cas sembla que ens pot beneficiar acollir-nos a l’estimació objectiva, per simplicitat a l’hora 
de portar la comptabilitat i per % d’obligació de pagament dels beneficis del trimestre. Iniciarem 
l’activitat amb aquesta modalitat però s’haurà de recalcular de forma real, amb dades de facturació , per 
saber si ens convé canviar de modalitat o tenim l’adequada. 
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6.3.2. IVA (Impost sobre el valor afegit)  
 
La declaració la fa la societat i aplica un dels règims següents:  
 
6.3.2.1. Recàrrec d’equivalència:  
 
És un règim obligatori, d’aplicació a comerciants minoristes, que siguin persones físiques i venguin 
productes al detall. El comerciant minorista paga a hisenda quan compra la mercaderia, paga al proveïdor 
l’import de l’IVA (18%) i el recàrrec d’equivalència (4%). L’empresari no està obligat a portar llibres ni a 
guardar les factures. No ha de presentar cap liquidació d’IVA.  
 
 
6.3.2.2. Règim general:  
 
Per realitzar les liquidacions trimestrals es té en compte l’IVA MERITAT (cobrat) corresponent a les 
vendes de bens i prestacions de serveis, sobre el qual, es resta l’IVA SUPORTAT (pagat) que correspon a 
compres de bens i prestacions de serveis, sense considerar en quin moment s’efectua el seu cobrament o 
pagament. El model 300 es presenta de forma trimestral i el model 390 és el resum anual.  
 
 
6.3.2.3. Règim simplificat (mòduls):  
 
Aquesta modalitat d’IVA està lligada al règim de mòduls en IRPF. La predeterminació de l’IVA meritat 
es realitza en base a mòduls aprovats, prèviament, pel Ministeri d’Economia i Hisenda en funció de 
l’activitat desenvolupada. Les quotes trimestrals a ingressar d’IVA són el resultat d’aplicar sobre l’IVA 
meritat el percentatge assenyalat per a cada activitat. Els tres primers trimestres de l’any es presenta el 
model 310.  
 
  
A l’ultima liquidació trimestral de l’exercici (model 311) es regularitzen els ingressos realitzats, es resta 
de l’IVA meritat la quantitat d’IVA suportat per a l’adquisició de bens i serveis que no siguin actiu fix 
(inversions) i un 1% de l’import del total meritat en concepte de difícil justificació. Existeix una “quota 
mínima” a pagar i és el resultat de l’aplicació d’un percentatge sobre l’IVA meritat.  
 
 
La presentació de les liquidacions o declaracions d’IVA es realitzen en de l'1 al 20 d'abril (1er trimestre), 
juliol (2on trimestre), octubre (3er trimestre) i gener (4art trimestre). 
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6.3.3. Altres obligacions fiscals  
 
L’empresari ha de relacionar a les persones i empreses amb qui hagi efectuat operacions, durant l’any 
natural, per un volum superior als 3.006 � (500.000 pessetes), mitjançant la presentació del model 347. 
No ha de presentar aquest model qui tributa a l’IRPF en el règim d’estimació objectiva i, simultàniament 
en IVA, en el règim simplificat o de recàrrec d’equivalència.  
 
Durant el mes de març de cal presentar el model 184 de declaració informativa anual on s'inclou:  
 
• Les dades identificaves dels socis.  
• Import total de les rendes obtingudes per l'entitat i de la renda atribuïble a cadascun dels seus 
membres.  
• Les bases de les deduccions.  
• L' import de les retencions suportades per l'entitat i les atribuïbles a cadascun dels seus membres.  
• L' import net de la xifra de negocis de l'entitat.  
 
 
Caldrà efectuar el pagament a compte de l'IRPF dels treballadors, si n’hi ha -model 110- 
 
Resum anual de retencions i pagaments a compte -model 190-. Alhora s'expedeix un certificat informatiu 
pel treballador. 
 
 
6.4. Obligacions amb la Seguretat Social  
 
• Cada mes s'ha de pagar la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).  
• Si hi ha treballadors, s'han de pagar les quotes de la Seguretat Social.  

 
 
6.5. Obligacions comptables  
 
Els autònoms que realitzin una activitat econòmica com a societat civil estan obligats a portar 
llibres o registres en els quals es reflecteixen els seus ingressos i despeses, així com a conservar, 
durant el termini de prescripció, els justificants i documents acreditatius de les operacions, 
rendes, despeses, ingressos, deduccions i reduccions que consten en les seves declaracions de l' 
impost: 
 
6.5.1. Llibres registre d'IRPF 

 
Només els contribuents que porten la comptabilitat d'acord amb el que preveu el Codi de Comerç 
no estan obligats a dur els llibres registres d'IRPF.  
 
Depenent del tipus d'activitat que s'exerceix i del règim d'estimació de l'IRPF, les obligacions 
comptables i registrals dels contribuents són les següents:  
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6.5.1.1.  Activitats empresarials  
 
Els empresaris estan obligats a conservar durant 6 anys els justificants i documents acreditatius 
de les operacions, rendes, despeses, ingressos, deduccions que constin a les seves declaracions. 
 
A) Règim d'estimació directa normal. Activitat empresarial amb caràcter mercantil: s'ha de 
portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.  
 
• Activitat empresarial no mercantil:  
• Llibre registre de vendes i ingressos.  
• Llibre registre de compres i despeses.  
• Llibre registre de béns d'inversió.  
 
 
B) Règim d'estimació directa simplificada  
 
• Registre de vendes i ingressos.  
• Registre de compres i despeses.  
• Registre de béns d'inversió.  
 
 
C) Règim d'estimació objectiva:  
 
• Conservar les factures emeses i rebudes.  
• Conservar els justificants dels signes o mòduls aplicats.  
• Registre de béns d'inversió i/o Registre de vendes o ingressos, quan s'apliquen amortitzacions 

i/o quan el rendiment es determina tenint en compte el volum d'operacions.  
 
 
6.5.1.2.  Activitats professionals  
 
• Llibre registre d'ingressos (conservar factures).  
• Llibre registre de despeses (conservar factures).  
• Llibre registre de béns d'inversió.  
• Llibre registre de provisions de fons i suplerts.  
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6.5.2. Llibres registres d'IVA  
 
Els empresaris o professionals, subjectes passius de l' impost, han de dur els llibres registres 
següents:  
 
• Llibre registre de factures emeses (tret dels acollits al règim especial de l'agricultura, 

ramaderia i pesca, al simplificat o al recàrrec d'equivalència).  
• Llibre registre de factures rebudes.  
• Llibre registre de béns d'inversió.  
• Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.  
• Llibre registre especial de rebuts emesos pels adquirents de béns o serveis als subjectes 

passius al règim especial de l'agricultura.  
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6.6. Cobertura de responsabilitats 
 
6.6.1. Assegurances 
 
Contractarem una assegurança per fer front tant a possibles demandes per part dels clients, per possibles 
errors, omissions, o actes deshonestos per part d'empleats, així com per cobrir altres riscos que puguin 
afectar a l’activitat de l’empresa. 
 
• Responsabilitat civil de l’empresa i dels seus empleats 
• Defensa jurídica i fiances 
• Infidelitat d’empleats 
• Incendi  
• Bombers  
• Robatori 
• Honoraris de professionals  
• Danys estètics  
• Reposició arxius  
• Inundació i fenòmens atmosfèrics 
• Danys per aigua, localització i reparació d'avaries  
• Danys elèctrics  
• Avaria ordinadors  
• Pèrdua de beneficis  
 
 
6.6.2. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Si tractem dades personals subjectes al que està disposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter Personal (LOPD) i som el responsable d’un fitxer o tractament, o el que es denomina un 
encarregat de tractament, la nostra empresa haurà de realitzar una sèrie de passos per adequar-nos a la 
normativa regulada per la LOPD. Són els següents: 
 
1-. Identificar els fitxers de dades  
 
2-. Establir els nivells de seguretat  
 
La LOPD estableix tres nivells de seguretat de les dades personals:  
 
•  Nivell bàsic: Per tots els fitxers que continguin dades de caràcter personal.  
•  Nivell mig: pels fitxers amb dades relatives infraccions penals o administratives, hisenda pública, 
serveis financers, i als que es refereixin a solvència patrimonial o crèdit, així com als que permetin obtenir 
una avaluació de la personalitat de l’individu.  
•  Nivell alt: pels fitxers que continguin dades d'ideologia, religió, creences, origen racial, salut o vida 
sexual. 
  
3. Inscriure els fitxers de l’empresa a l’Autoritat de Protecció de Dades  
 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 136  

4.  Elaborar el document de seguretat  
 
Aquest document ha de contenir: Àmbit d'aplicació del document , garanties del nivell de seguretat, 
funcions i obligacions del personal, estructura dels fitxers, procediment d'incidències, els procediments de 
realització de copies de recolzament i de recuperació de les dades.  
 
5. Redactar les clàusules i contractes per l’ús de tercers i afectats  
 
• L’interessat ha de ser informat i donar el seu consentiment d’ús  
• No poden mostrar-se ni cedir-se els fitxers a tercers sense el consentiment exprés de l’afectat  
• Quan es sol·liciten dades personals, l’interessat ha de ser informat, entre d’altres, sobre l’existència d’un 
fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida d’aquestes i dels 
destinataris de la informació, i de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició.  
 
6. Mantenir actualitzats els llibres de sortides i entrades de suports així com les incidències.  
 
7. Informar i formar al personal involucrat  
 
• Definir el personal que té accés a les dades i els nivells d’accés  
• Crear contrasenyes i accessos per a ells  
• Redactar una carta que ha de ser signada per cada treballador, on aquest adquireix un compromís per 
complir amb la confidencialitat de dades i el deure del secret, així com amb el Document de Seguretat de 
l’empresa.  
 
8. Mantenir actualitzats els fitxers de dades i informar a la APD sobre les possibles modificacions que 
afectin de forma substancial als fitxers de dades o al document de seguretat  
 
9. Realitzar auditories de seguretat  
 
Estan obligades a realitzar auditories les organitzacions, els fitxers de seguretat de les quals siguin de 
nivell mig o alt.  
Les auditories es realitzaran cada dos anys. 
 
 
Per altra part i com ja hem vist en l’apartat 3.8.3., per complir la LOPD pel que fa a les còpies de 
seguretat i a la transmissió de dades de caràcter personal per les xarxes de telecomunicacions hem triat el 
servei de còpies de seguretat que ofereix Backup365.com 
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6.6.3. Model de contracte de serveis 
 
 
 
CONTRACTE DE SERVEIS ENTRE SERVEIS I SUPORT AL PETIT MUNICIPI (SSPM)  I  L’AJUNTAMENT DE/D’ 
............................................................................. 
 
 
 
 
Manresa, a ............de...................................del 20......... 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el/la senyor/a ............................................., en representació de Serveis i Suport al Petit Municipi (SSPM), amb 
domicili social  al Passeig Pere III, núm........, de 08240 Manresa, de l'altra banda, el/la senyor/a ......... ,en representació de 
l’ajuntament de/d’ .........................................., en qualitat d'Alcalde/ssa. 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a contractar i obligar  les 
respectives entitats que representen. 
 
 
PACTES: 
 
1. D’acord amb la necessitat de serveis recollida en la proposta de serveis núm.......... corresponent al municipi de 
.............................. SSPM efectuarà les tasques següents: 
 
(Descripció de les tasques de la proposta de serveis) 
 
2. L’ajuntament de/d’ ....................................posarà a disposició de SSPM tots el documents o dades requerides pel bon 
desenvolupament de les tasques del punt 1. Així com, una persona interna o externa a l'ajuntament amb les responsabilitats 
següents:  
 
a) Coordinació de ....................................................................des de l’ajuntament;  
 
b) Nexe entre l'ajuntament i SSPM   
 
c) Responsable de l’entrega de ..........................................en la data establerta per aquesta institució. 
......... 
 
3. L’ajuntament de/d’................................ es compromet a sufragar els costos de totes les tasques desenvolupades per SSPM 
enumerades en la proposta de servei d’aquest contracte i que son valorades en un cost fix de.................. euros en total, un cop 
s’hagi realitzat el servei de ........................../ lliurada la ........................... i en un termini no superior a dos mesos de la data de 
finalització del servei / lliurament de.................... , mitjançant una transferència al compte corrent número ............................. de 
l’entitat bancària ........................................................, 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, les dues parts signen el present contracte, per 
duplicat i a un sol efecte, en el lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.. 
 
 
Per l’Ajuntament de/d’.....................................                      Per SSPM 
 
 
L’Alcalde/ssa 
Sr./a 
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6.6.4. Model de contracte de confidencialitat per signar amb els clients. 
 
CONVENI DE CONFIDENCIALITAT I RELACIÓ LABORAL  
 
Conveni de confidencialitat que celebren d'una banda Serveis i Suport al Petit Municipi SCP, en endavant denominada 
“SSPM” representada en aquest conveni per _____ _____ ________ _________ ________ en el seu caràcter de Representant 
Legal amb DNI______________ i domicili per sentir i rebre notificacions el situat en 
__________________________________________________________ i d'altra banda l'Ajuntament de 
______________________________, en endavant denominada “L'AJUNTAMENT” representada en aquest conveni per 
______________ ____________________ en el seu Caràcter de Representant Legal amb DNI__________________.i domicili 
per sentir i rebre notificacions el situat en ________________________________________________________________.  
 
Responsabilitats de el “SSPM”.  
 
Confidencialitat de la Informació.  
 
En consideració del servei integral que es prestarà a “L'AJUNTAMENT” , el “SSPM” accepta mantenir en confidencialitat i a no 
divulgar a uns altres, ni duplicar, ni utilitzar en benefici propi o de tercers, i a utilitzar única i exclusivament per a efectes de la 
realització dels serveis i/o treballs acordats amb “L'AJUNTAMENT” qualsevol informació de "L'AJUNTAMENT”, incloent 
aquella relativa a les seves comptabilitat, cens, informació financera, operacions una altra informació confidencial, incloent 
qualsevol document i/o mitjà electrònic on es faci constar la citada informació (en endavant la “Informació Confidencial”). Així 
mateix, el “SSPM” s'obliga a prendre les mesures necessàries, perquè qualsevol empleat, assessor o agent seu que participi en la 
realització dels treballs, mantingui confidencialitat respecte de la Informació Confidencial i utilitzi la mateixa, única i 
exclusivament per a efectes de la realització dels treballs.  
En cas d'incompliment per part de el “SSPM” i/o qualsevol dels seus empleats, assessors o agents a l'obligació de confidencialitat 
aquí convinguda, el “SSPM” s'obliga en aquest acte a indemnitzar i rescabalar de tots els danys i perjudicis que es causin a 
“L'AJUNTAMENT”, i a qualsevol de les seves subsidiàries o filials, així com a qualsevol dels seus empleats i funcionaris, 
incloent el pagament de totes aquelles despeses i honoraris que s'ocasionin amb motiu de la defensa d'aquests funcionaris i 
empleats. Així mateix, “SSPM” s'obliga a treure en pau i fora de perill a “L'AJUNTAMENT” de qualsevol reclamació, litigi o 
incompliment de el “SSPM” i/o qualsevol dels seus empleats, funcionaris, assessors o agents a la seva obligació de guardar 
confidencialitat en els termes aquí assenyalats. L'anterior sense perjudici que “L'AJUNTAMENT” podrà exercir les accions 
penals, administratives i civils al fet que l'incompliment d'aquesta clàusula doni lloc, així com a rescindir qualsevol contracte i/o 
acord pactat entre ambdues parts.  
La responsabilitat de “SSPM” de guardar la confidencialitat, continuarà vigent per un període 3 anys, encara i quan els serveis 
s'hagin donat per acabats, per qualsevol causa.  
“L'AJUNTAMENT” tindrà dret d'exigir en qualsevol moment que la informació confidencial proporcionada a “SSPM” sigui 
destruïda o retornada.  
Queda fora d'aquest conveni qualsevol informació que sigui de domini públic o que sigui difosa públicament per 
“L'AJUNTAMENT” o que pogués ser del coneixement d'un professional en el ram per mitjà dels seus estudis i/o formació 
professional. Serà responsabilitat de el “SSPM” provar en cas de controvèrsia amb documents originals que la informació difosa 
o divulgada es trobava en algun dels supòsits esmentats en aquest paràgraf.  
“SSPM” serà responsable dels danys i perjudicis que causi a “L'AJUNTAMENT” amb motiu de l'execució dels serveis, havent 
de reparar-los immediatament o rescabalar l'import dels danys, dins dels deu dies següents a la data de notificació per part de 
“L'AJUNTAMENT”.  
 
Propietat Intel·lectual  
 
Les parts celebren el present conveni a fi de rebre i transmetre mútuament diversa informació de caràcter confidencial amb el 
propòsit de contractar els serveis de el “SSPM” per al desenvolupament del projecte ________________________________ 
_____________________, aquests desenvolupaments seran propietat de “L'AJUNTAMENT” cedint “SSPM” qualsevol dret i/o 
propietat intel·lectual sobre els mateixos a favor de “L'AJUNTAMENT”.  
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Relació de “SSPM” amb els seus treballadors.  
 
“SSPM” serà l'únic responsable enfront dels seus empleats i altres treballadors en l'execució dels seus serveis, i les obligacions 
derivades del contracte col·lectiu o individual de treball que “SSPM” celebri amb els seus treballadors, de conformitat totes 
aquelles disposicions legals en matèria del treball i seguretat social.  
“SSPM” convé a respondre de totes les reclamacions que presentin els seus treballadors en contra seva o en contra de 
“L'AJUNTAMENT”, així com en les violacions que en matèria d'impostos, de salubritat i unes altres, cometin aquests 
treballadors o el “SSPM”.  
 
Interpretació i compliment.  
 
Per a la interpretació d'aquest conveni, així com per resoldre qualsevol controvèrsia que del mateix pogués sorgir, es consideraran 
tribunals competents els de la Generalitat de Catalunya i renuncien a qualssevol unes altres que pogués correspondre en virtut 
dels seus domicilis presents o futurs.  
 
Assabentades les parts de l'abast i efectes legals del present conveni, ho signen de conformitat per duplicat, a 
__________________________________________ 
 
Data: ____________________________ 
 
 
 
REPRESENTANT LEGAL                                                                                                            REPRESENTANT LEGAL 
Serveis i Suport al Petit Municipi SCP                                                                                           Ajuntament de _____________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.6.5. Clàusula de confidencialitat per incloure en els contractes dels treballadors 
 
El següent text s’inclourà com a clàusula al contractes laborals dels treballadors: 
 
 
Tant durant el període de vigència del contracte com després de la seva extinció, el treballador no podrà, directa o indirectament, 
utilitzar, donar a conèixer, divulgar, subministrar o disposar per al seu ús qualsevol informació de caràcter confidencial de 
“SSPM”  relativa a la seva política de comercialització, màrqueting o clients de la mateixa, així com, cap producte, procés, 
fórmula o mètode de “SSPM” o altra informació relacionada amb els mateixos ni qualsevol altre assumpte secret o informació 
confidencial de “SSPM”.  
 
A la finalització del contracte de treball, el treballador haurà d’entregar a “SSPM” tots els apunts, notes, quaderns, memoràndums 
, correspondència, documents i articles que siguin propietat de “SSPM”, encara que hagin estat realitzats pel treballador, o amb la 
col·laboració del mateix en el desenvolupament de les funcions pròpies del seu lloc de treball. El treballador no podrà retenir o 
quedar-se còpies del esmentats documents, ni permetre el seu ús per qualsevol altra persona. 
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6.6.6. Model de contracte de confidencialitat per signar amb els professionals col·laboradors. 
 

 
..............................., ....... d.......... de 20....  

 
 
CONTRACTE DE CONFIDENCIALITAT  
 
 
REUNITS  
 
........................................................................................................................, major d’edat, amb domicili a 
................................................................, núm. ................, a la població d.............................., província d......................................., 
CP ............................, amb el número de DNI ........................................., i en representació de la companyia 
................................................., amb CIF ....................................................... i domicili social a 
.............................................................................................................................................. i,  
 
 
......................................................................................................................., major d’edat, amb domicili a 
................................................................., núm. ................, a la població d.............................., província d......................................., 
CP ............................, amb el número de DNI ........................................., i en representació de la companyia Serveis i Suport al 
Petit Municipi amb CIF .........................................i domicili social a 
..............................................................................................................................................., 
 
 
EXPOSEN  
 
1.  Que totes dues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest contracte.  
 
2. Que totes dues parts volen iniciar una relació laboral i de col·laboració mútua en l’àmbit empresarial.  
 
3. Que, durant la relació consignada, les parts intercanviaran o crearan informació i estaran interessades en regular-ne la 
confidencialitat per mitjà de les següents:  
 
 
CONDICIONS  
 
1. OBJECTE  
 
Amb aquest contracte les parts fixen formalment i per escrit les condicions segons les quals han de mantenir la confidencialitat de 
la informació subministrada i creada durant la relació.  
 
A l’efecte d’aquest contracte, la informació confidencial es refereix a tota aquella informació, intercanviada com a conseqüència 
d’aquest acord, que es pugui revelar per escrit, de paraula o per qualsevol altre mitjà o suport, tangible o intangible, actualment 
conegut o que possibiliti la tecnologia en el futur.  
 
Aquest contracte no constitueix cap acord de llicència, de desenvolupament o qualsevol altre d’anàleg i, per tant, les parts es 
comprometen a adoptar les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de la informació esmentada.  
 
 
2. DURADA  
 
Aquest contracte té una durada indefinida a comptar a partir del moment de la signatura.  
 
En cas que no es renovi el contracte, totes dues parts han de tornar a l’altra tota la informació que s’han intercanviat, i s’han de 
comprometre a destruir-ne qualsevol còpia, independentment del suport o format en el qual es troba emmagatzemada.  
 
Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf anterior, cada part es compromet a mantenir el compromís de confidencialitat 
respecte de la informació i el material intercanviat entre les parts, de forma indefinida després de la finalització d’aquest acord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 141  

 
3. CONFIDENCIALITAT  
 
Les parts es comprometen a intercanviar-se tot el material que sigui necessari i, en el cas que aquest sigui confidencial, 
s’obliguen a:  
 
a. Utilitzar aquesta informació de forma reservada.  
b. No divulgar ni comunicar la informació tècnica facilitada per l’altra part.  
c. Prohibir la còpia o revelació d’aquesta informació a terceres persones, excepte que disposin d’aprovació escrita de l’altra part i 
únicament a l’efecte d’aquesta aprovació.  
d. Restringir l’accés a la informació als seus treballadors i subcontractats, en la mesura que raonablement puguin necessitar-la per 
al compliment de les tasques acordades.  
e. No utilitzar totalment o parcialment la informació per a finalitats diferents de l’execució d’aquest contracte. Les parts són 
responsables de l’incompliment d’aquestes obligacions, ja sigui pels seus treballadors o pels seus subcontractats.  
 
Les parts han de mantenir aquesta confidencialitat i evitar revelar la informació a tota persona que no sigui treballadora o 
subcontractada, llevat que:  
 
a. La part receptora pugui demostrar que ha conegut prèviament la informació rebuda.  
b. La informació rebuda sigui de domini públic.  
c. La informació rebuda procedeixi d’una tercera persona que no exigeixi secret professional.  
 
 
4. DRETS PREVIS SOBRE LA INFORMACIÓ  
 
Tota la informació que s’hagi posat en comú entre les parts és de propietat exclusiva de la part de la qual procedeix la informació, 
i no és necessària la concessió de llicència per a aquest intercanvi. Cap part no pot utilitzar informació prèvia de l’altra part per al 
seu propi ús, excepte que s’autoritzi el contrari.  
 
La informació que es proporciona no genera a l’empresa que la rep drets ni llicències sobre les marques, els drets d’autor o les 
patents que pertanyin a qui la proporciona. La divulgació de la informació no implica la transferència o la cessió de drets, llevat 
que s’estableixi expressament alguna disposició.  
 
 
5. CLÀUSULA PENAL  
 
Les parts es comprometen a complir totes les condicions fixades en aquest contracte i, molt especialment, aquelles relatives a les 
clàusules sobre propietat intel·lectual i industrial, confidencialitat i obligació de secret.  
 
Independentment de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l’incompliment d’aquest acord, així com de les 
indemnitzacions eventuals per danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin establir-se, la part que no ha incomplert aquest 
contracte pot determinar, amb motiu de l’incompliment d’aquestes obligacions per l’altra part:  
 
a. La resolució del contracte  
b. L’ingrés d.......................................... � en concepte de penalització.  
 
 
6. DRETS DE PROPIETAT  
 
Tota la informació intercanviada és de propietat exclusiva de la part de la qual procedeix. Cap part no pot utilitzar informació de 
l’altra per al seu benefici independent.  
 
 
 
7. PROTECCIÓ DE DADES  
 
Per a l’aplicació correcta d’aquest acord, totes dues parts poden tenir accés a dades de caràcter personal protegides per la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa es comprometen a utilitzar i 
tractar les dades afectades d’acord amb les actuacions que resultin necessàries per a la correcta prestació de serveis regulada en 
aquest acord, segons les instruccions facilitades en cada moment.  
 
Així mateix, les parts assumeixen l’obligació de mantenir secret professional sobre tota aquella informació que poguessin 
escriure, gestionar i articular en relació amb les dades personals. Igualment, assumeixen l’obligació de no comunicar aquestes 
dades personals a terceres persones, llevat de les excepcions consignades, així com de destruir-les, cancel·lar-les o retornar-les en 
el moment de la finalització de la relació contractual, així com d’aplicar les mesures de seguretat necessàries.  
 
Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir adreçant un document per escrit a les direccions dels 
sotasignats d’aquest contracte, que consten en l’encapçalament.  
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8. CONFIDENCIALITAT DE L’ACORD  
 
Les parts acorden que aquest contracte té caràcter de confidencialitat i, per tant, que se’n prohibeix la divulgació a terceres 
persones.  
 
 
9. MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ  
 
Només es pot modificar aquest acord amb el consentiment exprés de totes dues parts, per escrit i expressant la voluntat de les 
parts a modificar aquest contracte.  
 
 
10. JURISDICCIÓ  
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest 
contracte.  
 
En cas de conflicte, totes dues parts acorden de sotmetre’s als Tribunals d................................, amb la renúncia conseqüent a la 
seva pròpia jurisdicció.  
 
I, com a prova de conformitat, firmen aquest acord per duplicat i a un únic efecte en el lloc i la data consignats.  
 
............................., ...... d................... de 20.....  
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6.7. Gestió mediambiental 
 
 
La gran majoria d’empreses han d’incorporar tecnologies netes i aplicar millores per tal d’evitar el 
deteriorament del medi ambient. De vegades es fa per convenciment i d’altres per pressió legal o de 
l’opinió pública. 
 
El sistema que segueix una empresa pera aconseguir uns objectius mediambientals és el Sistema de 
Gestió Mediambiental (SGMA). 
 
La implantació del SGMA és el compromís de l’empresa a fixar els objectius que milloren el medi 
ambient, a posar en marxa els procediments per aconseguir-los i a fer un control i seguiment del seu 
acompliment.  
 
Els principals objectius del SGMA són: 
• Garantir l’acompliment de la legislació mediambiental: norma  UNE-EN ISO 14000:2004 i  Reglament 

Europeu (CE) n° 761/2001, més conegut com EMAS 
• Identificar i prevenir els efectes negatius que l’empresa produeix sobre el medi ambient i analitzar els 

riscos i danys que pot produir en cas d’impacte ambiental accidental  
• Determinar la forma de treball que s’ha de seguir per aconseguir els objectius que s’han proposat a 

nivell ambiental. 
• Fixar el personal, els costos i altres recursos que l’empresa haurà de dedicar per portar a terme el 

SGMA, tenint la seguretat que funcionaran adequadament quan sigui necessari, per exemple en cas 
d’accident. 

 
Les activitats que les empreses porten a terme pera aconseguir un bon SGMA tenen la finalitat de 
prevenir i corregir, especialment quan es tracta de l’ inici de l’activitat, ja que és molt més fàcil preveure 
possibles problemes i solucionar-ho amb antelació que corregir-ho quan l’activitat ja està en 
funcionament.  
 
Les empreses han de gestionar millores ambientals de forma continuada, ja sigui per requeriment legal 
com per optimització de recursos i per reduir despeses energètiques, despeses de materials i altres, així 
com per mostrar al mercat un comportament ambiental correcte. 
 
Qualsevol tipus d'empresa, de qualsevol sector, pot certificar el seu sistema de gestió mediambiental 
d'acord amb les normes ISO 14000:2004.  
 
Tot i que SSPM és un tipus d’activitat innòcua amb el medi ambient, volem implantar un SGMA molt 
senzill que contribueixi a la millora del medi ambient i a l’estalvi de recursos. 
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Bàsicament incidirem en els següents punts: 
 
Utilització de recursos respectuosos amb el medi ambient 
 
L’empresa prioritza el treball a distància en remot, per tant, sempre que sigui possible evitarem 
desplaçaments innecessaris que contribueixen a augmentar els nivells de CO2 . Si cal desplaçar-se 
intentarem aprofitar viatges per atendre a més d’un client de la zona. 
 
El sistema de telecomunicacions alternatiu que proposem per resoldre les dificultats d’accés a Internet, és 
a dir, el satèl·lit,  també és totalment inofensiu amb el medi ambient i contribueix a reduir l’ impacte 
mediambiental que altres instal·lacions de telecomunicacions (pals, cables, etc)   
 
Estalvi d’energia elèctrica 
Sectoritzarem i prioritzarem de l’enllumenat de les oficines per aprofitar la llum natural.  
Apagarem del tot els aparells elèctrics al sortir de la feina, evitant deixar el maquinari en estat d’espera. 
Moderarem la temperatura de les oficines de treball, tant a l’ hivern com a l’estiu. 
 
Estalvi d’aigua 
Tot i que l’ús d’aigua serà molt inferior al domèstic també podem intentar estalviar-la dins de les nostres 
possibilitats (aixeta del lavabo, cisterna del wc) , sobretot això requereix sensibilització del personal. 
 
Utilització de materials reciclats 
Prioritzarem l’ús del paper reciclat. 
 
Reciclatge de residus 
Tots els residus que es puguin generar (paper, toners buits, cartutxos de tinta buits, piles, llaunes, plàstics, 
etc) es reciclaran de la forma correcta evitant que vagi a parar tot barrejat al contenidor de rebuig. 
 
Reducció de residus 
Reduirem la impressió de documents tant com ens sigui possible i prioritzarem el format digital. 
 
Podem reduir l’ impacte sobre el medi ambient també des de l’oficina utilitzant materials que no acabin 
sent residus. Ho podem fer substituint gots de plàstic i culleretes de plàstic per utillatge reutilitzable. 
 
En la utilització de productes químics i estris de neteja també podem gestionar millor els productes 
químics que es poden utilitzar i el nombre, donant preferència als ecològics.   
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7. Econòmicofinancera 
 
7.1. Previsions de vendes 
SSPM té com a objectiu aconseguir la venda dels productes que ofereix de dues maneres diferents: 
 
Venda directa:  
És el mètode principal de comunicació de l’empresa a través del qual es volen aconseguir les vendes a 
curt termini i a través del contacte directe amb el client potencial. 
 
Venda indirecta per publicitat provinent de tercers (boca-orella): 
La credibilitat de l’empresa de forma conjunta amb la fidelització dels clients farà que els mateixos 
clients facin publicitat gratuïta de l’empresa. 
 
Hi ha una previsió de vendes, que no podem preveure ni comptabilitzar en aquest moment, que no 
requerirà buscar el contacte inicial amb el client perquè serà el client que es posarà en contacte amb 
l’empresa. Per aquest motiu cal reforçar i treballar al mil·límetre la qualitat i seriositat dels productes que 
SSPM entrega als clients, ja que serà una garantia d’expansió per l’empresa.  
 
 
7.1.1. Previsions de vendes 
 
La previsió de vendes s’ha realitzat  en base a la previsió de vendes directes i a l’estudi quantitatiu 
principalment i s’ha fet una valoració individualitzada per a cada servei ofert. 
 
A l’apartat 10.3 dels apèndixs es fa referència detallada de l’ estimació d’evolució de les vendes de cada 
un dels productes per separat. 
 
Després de donar a conèixer l’empresa i els seus serveis per correu electrònic mitjançant l’e-mailing 
periòdic a tots els ajuntaments, i atès que hem pogut detectar la curiositat que desperta la possible 
existència d’una empresa especialitzada en petits municipis, preveiem una demanda de visites als 
ajuntaments d’ entre 8 i 12 a la setmana.  
 
Amb aquest ritme, haurem visitat el primer grup de 144 potencials clients de la província de Barcelona en 
3-4 mesos. Això vol dir que com a mínim es podran fer 3 ó 4 visites l’any. Aquesta tasca la farà a temps 
parcial l’equip promotor de manera compartida. 
 
Per estimar les dades de penetració i segons l’estudi quantitatiu, de manera general el 44% del 
ajuntaments estaria disposat a subcontractar serveis. 
 
Un altre paràmetre que pot desprendre’s de les enquestes és el percentatge d’interès/necessitat  per a cada 
un dels nostres serveis.  
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Creuant els dos paràmetres i estimant una previsió pessimista podem calcular l’índex de penetració per a 
cada servei: 
 

  
Índex de 
penetració 

Nombre 
de clients 
potencials 
inicials 

Nombre 
de clients 
inicials 

Hores de 
servei al 
mes per 
client 

Hores 
inicials de 
servei 

Percentatge 
d'hores inicials 
de servei sobre 
total potencial 

Intervenció i 
comptabilitat 6% 8,64 1,08 8 8,64 5,4% 
Memòries 9% 12,96 1,62 4 6,48 4,1% 
Informàtica 40% 57,6 7,2 4 28,8 6,0% 
Arquitectura 31% 44,64 5,58 8 44,64 7,0% 
Contribucions 
especials 8% 11,52 1,44 8 11,52 7,2% 
Assessorament jurídic 18% 25,92 3,24 4 12,96 8,1% 
Enginyeria 13% 18,72 2,34 8 18,72 5,9% 
Suport administratiu 30% 43,2 5,4 12 64,8 8,1% 

Taula 21 Índex de penetració dels productes i hores inicials de servei 
 
Tenint en compte que des de tenir la intenció o la necessitat fins arribar a contractar hi ha un llarg camí,  
de forma general i amb una previsió pessimista, podem anticipar que durant el primer any la contractació 
segueixi  aquest índex dividit per 8, com punt de partida, amb un creixement mensual del 8%.  
 
 
7.1.2. Planificació de vendes 
 
La demanda de productes o serveis és una variable externa que s’escapa del control de l’empresa. Fer 
previsions és important per poder ajustar les accions que cal realitzar, així com el personal que cal 
contractar. 
 
Per planificar les vendes tindrem en compte les fases de la vida del producte que hem vist anteriorment  
(introducció, creixement, maduresa i declivi) . 
 
A l’hora de fer previsions s’utilitza algun coneixement de la demanda històrica del producte, però en el 
nostre cas això no es possible perquè ens trobem en la fase d’introducció i aquest mètode, si es vol, 
s’haurà d’aplicar més endavant. 
 
Per la fase d’introducció del producte, en la que ens trobem, hi ha un mètode de previsió de la demanda 
que podem utilitzar: el mètode qualitatiu. 
 
Aquest mètode el podrem aplicar traient rendiment del mostreig que hem realitzat per fer l’estudi del 
mercat: 
 
a) Mètode individual: Es basarà en l’opinió individual dels càrrecs electes entrevistats i que ens donen 
informació molt fiable perquè estan molt vinculats al mercat del producte.  
 
b) Mètode d’ investigació de mercat: Es basa en les enquestes electròniques que s’han efectuat. Tenen 
l’inconvenient que només serveixen pel moment en que es porten a terme. 
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Les previsions que efectuem són les següents: 
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  % % % % % % % % 
GENER 5,4% 4,1% 6,0% 7,0% 7,2% 8,1% 5,9% 8,1% 
FEBRER 5,8% 4,4% 6,5% 7,5% 7,8% 8,7% 6,3% 8,7% 
MARÇ 6,3% 4,7% 7,0% 8,1% 8,4% 9,4% 6,8% 9,4% 
ABRIL 6,8% 5,1% 7,6% 8,8% 9,1% 10,2% 7,4% 10,2% 
MAIG 7,3% 5,5% 8,2% 9,5% 9,8% 11,0% 8,0% 11,0% 
JUNY 7,9% 6,0% 8,8% 10,2% 10,6% 11,9% 8,6% 11,9% 
JULIOL 8,6% 6,4% 9,5% 11,1% 11,4% 12,9% 9,3% 12,9% 
AGOST 2,1% 1,6% 2,4% 2,8% 2,9% 3,2% 2,3% 3,2% 
SETEMBRE 9,3% 6,9% 10,3% 12,0% 12,3% 13,9% 10,0% 13,9% 
OCTUBRE 10,0% 7,5% 11,1% 12,9% 13,3% 15,0% 10,8% 15,0% 
NOVEMBRE 10,8% 8,1% 12,0% 13,9% 14,4% 16,2% 11,7% 16,2% 
DESEMBRE 11,7% 8,7% 13,0% 15,1% 15,5% 17,5% 12,6% 17,5% 

Taula 22 Previsió de vendes el primer exercici. 
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  % % % % % % % % 
GENER 12,6% 9,4% 14,0% 16,3% 16,8% 18,9% 13,6% 18,9% 
FEBRER 13,6% 10,2% 15,1% 17,6% 18,1% 20,4% 14,7% 20,4% 
MARÇ 14,7% 11,0% 16,3% 19,0% 19,6% 22,0% 15,9% 22,0% 
ABRIL 15,9% 11,9% 17,6% 20,5% 21,1% 23,8% 17,2% 23,8% 
MAIG 17,1% 12,8% 19,0% 22,1% 22,8% 25,7% 18,6% 25,7% 
JUNY 18,5% 13,9% 20,6% 23,9% 24,7% 27,8% 20,0% 27,8% 
JULIOL 20,0% 15,0% 22,2% 25,8% 26,6% 30,0% 21,6% 30,0% 
AGOST 5,0% 3,7% 5,6% 6,5% 6,7% 7,5% 5,4% 7,5% 
SETEMBRE 21,6% 16,2% 24,0% 27,9% 28,8% 32,4% 23,4% 32,4% 
OCTUBRE 23,3% 17,5% 25,9% 30,1% 31,1% 35,0% 25,2% 35,0% 
NOVEMBRE 25,2% 18,9% 28,0% 32,5% 33,6% 37,8% 27,3% 37,8% 
DESEMBRE 27,2% 20,4% 30,2% 35,1% 36,2% 40,8% 29,4% 40,8% 

Taula 23 Previsió de vendes el segon exercici. 
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TERCER 
EXERCICI A
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  % % % % % % % % 
GENER 29,4% 22,0% 32,6% 37,9% 39,1% 44,0% 31,8% 44,0% 
FEBRER 31,7% 23,8% 35,2% 41,0% 42,3% 47,6% 34,3% 47,6% 
MARÇ 34,2% 25,7% 38,0% 44,2% 45,7% 51,4% 37,1% 51,4% 
ABRIL 37,0% 27,7% 41,1% 47,8% 49,3% 55,5% 40,1% 55,5% 
MAIG 39,9% 30,0% 44,4% 51,6% 53,3% 59,9% 43,3% 59,9% 
JUNY 43,1% 32,4% 47,9% 55,7% 57,5% 64,7% 46,7% 64,7% 
JULIOL 46,6% 34,9% 51,8% 60,2% 62,1% 69,9% 50,5% 69,9% 
AGOST 11,6% 8,7% 12,9% 15,0% 15,5% 17,5% 12,6% 17,5% 
SETEMBRE 50,3% 37,7% 55,9% 65,0% 67,1% 75,5% 54,5% 75,5% 
OCTUBRE 54,3% 40,8% 60,4% 70,2% 72,5% 81,5% 58,9% 81,5% 
NOVEMBRE 58,7% 44,0% 65,2% 75,8% 78,2% 88,0% 63,6% 88,0% 
DESEMBRE 63,4% 47,5% 70,4% 81,9% 84,5% 95,1% 68,7% 95,1% 

Taula 24 Previsió de vendes el tercer exercici. 
 
 Màx. h/mes 
A. Intervenció i comptabilitat 200 
B. Memòries 215 
C. Informàtica 520 
D. Arquitectura 700 
E. Contribucions Especials 190 
F. Assessorament jurídic 220 
G. Enginyeria 380 
H. Suport administratiu 830 

Taula 25 Número potencial d’hores de servei 
 
Els percentatges d’estimació de servei de les taules 25, 26 i 27. fan referència al valors de nombre  
potencial d’hores que som capaços d’assumir (taula 28). 
 
En fases més avançades de l’empresa es podran utilitzar mètodes d’extrapolació, causals, Box-Jenkins 
basat en series temporals, etc, en funció de com evolucioni l’empresa. 
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7.2. Inversió inicial 
 
Al punt 4.1 i als apèndixs a les taules del punt 10.4.1, es detalla les quanties econòmiques de la inversió 
inicial. 
Les partides més importants són les corresponents a la compra de mobiliari i d’equips informàtics. 
La inversió es repartirà durant els tres anys a mesura que es faci necessari. 
El despatx que llogarem ja havia estat abans una oficina i no caldrà fer reformes ni instal·lacions 
importants. 
 
La cobertura d’aquestes despeses es farà a partir de les quantitats aportades pels socis (20.000�) i amb un 
préstec demanat a una entitat bancària (24.000�). A més disposarem d’una línea de crèdit de 5000� per si 
fos necessari puntualment. 
 
L’amortització del equips informàtics i programaris es farà en 3 anys i la corresponent a mobiliari en 6 
anys. 
 
 
7.3. Compte d’explotació previsional  
 
Hem preparat el compte de resultats d’explotació previsional per poder analitzar a priori si amb 
l’estimació de vendes prevista, l’empresa és viable o no. 
El punt 10.4.3. dels apèndixs conte la taula amb els càlculs pels tres primers exercicis on es pot veure 
l’evolució anual de l’empresa, els seus ingressos, despeses, i la seva evolució global. 
A la taula 10.4.5. es mostren el exercicis 2012, 2013 i 2014 de forma mensual, per veure amb més detall 
les dades i els càlculs. 
 
7.3.1. Ingressos d’explotació 
 
Els ingressos provinents de les vendes es calculen a partir de les estimacions de vendes dels diferents 
serveis que es s’han calculat en base a l’estudi quantitatiu i als preus/hora establerts com a referència. 
S’ha fixat un ritme de creixement mensual de les vendes del 8%. Al mes d’agost es preveu que les vendes 
es redueixen al en un 25% per l’aturada estival,  recuperant-se al mes següent creixent al mateix ritme 
 
7.3.2. Costos d’explotació 
 
Els principals costos d’explotació, per la naturalesa de la nostra empresa, seran els corresponents als sous 
dels treballadors fixos i els honoraris dels diferents professionals.  
S’ha tingut en compte l’augment de la demanda per dotar-nos del personal necessari, a cada moment, amb 
la consegüent inversió en mobiliari i equipament informàtic. 
 
En el nostre cas no tenim matèries primeres i pel que fa a la maquinària hem de tenir en compte 
l’amortització dels ordinadors. 
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7.3.3. Despeses financeres 
 
Seran les derivades dels interessos del préstec que hem demanat i d’una pòlissa de crèdit que hem previst 
contractar. 
 
7.4. Punt mort. Llindar de Rendibilitat 
 
Amb el càlculs del punt mort o punt d’equilibri podem obtenir la xifra de vendes necessària per tal que 
l'empresa tingui cobertes totes les despeses. Es tracta de saber quina és la quantitat d'ingressos, a partir de 
la qual l'empresa no tindria pèrdues i encara no produiria guanys  
 
Per poder calcular el punt mort hem diferenciat entre els costos fixos i els costos variables de l'empresa. 
Les despeses variables són les que estan directament relacionades amb la xifra de vendes Com més es ven 
més es gasta. Els costos fixos són aquells que no estan vinculats a les vendes que realitza l'empresa; tant 
si ven com si no, l'empresa els haurà de suportar.  
 
Encara que el càlcul del punt mort es fa, habitualment, sobre xifres anuals, hem calculat els imports 
mitjos mensuals per poder veure l’evolució al llarg del període. 
 
En el càlcul del punt mort hi intervenen els següents factors:  
• import de les vendes  
• costos fixos  
• costos variables  
• unitats venudes de cada producte  
 

 
Font: http://www.xtec.es/aulanet 
Figura 24. Punt mort. 
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La fórmula de càlcul pel punt mort es la següent: 
 
Punt mort = Costos fixos / 1 - (Costos variables / Vendes) 
 
A les taules i els gràfics del punt 10.4.7 dels apèndixs podem veure quina és l’evolució dels diferents 
factors que intervenen i el càlcul anual pels tres primers anys. 
Es pot veure com després del primer any d’activitat s’arriba pràcticament al punt d’equilibri encara que el 
resultat sigui negatiu. A partir del primer trimestre  del segon exercici l’empresa començarà a tenir 
beneficis. 
 
 
7.5. Pla de tresoreria  
  
A les taules de l’apartat 10.4.5 de l’apèndix observem l’evolució de les entrades i les sortides de diners. 
Hem preparat un balanç de tresoreria anual pels tres primers anys i un altre desglossat per mesos dels 
mateixos tres exercicis. 
 
Als balanços per mesos es poden veure els resultats (cobraments - pagaments) detallats.  
El cobrament es preveu a 60 dies, que es el termini més habitual de pagament de les entitats públiques. 
El pagaments als professionals autònoms els farem també a 60 dies per intentar apropar les dates de 
cobrament i pagament dels serveis al màxim. La resta de pagaments els saldarem al mes corrent. 
 
Com veiem a les taules, el saldo de tresoreria durant el primer any és positiu. Es produeix una punta 
negativa durant el mes de gener del segon exercici, que s’haurà de cobrir amb finançament extern 
contractant una pòlissa de crèdit. 
 
 
7.6. Finançament 
 
Per la posta en marxa de l’empresa disposarem de 20.000� corresponents al capital social i a l’aportació 
dels socis promotors, i de 20.000� corresponents a un préstec bancari. 
 
A través del Pla Inicia de la Generalitat de Catalunya, demanarem un préstec subvencionat a un interès 
baix. L’amortització del préstec es realitzarà en 5 anys i s’ha triat una carència de 6 mesos per facilitar 
l’arrencada del negoci. 
 
Durant el primer trimestre del segon exercici serà necessària la contractació una pòlissa de crèdit de 
5.000� per fer front a un dèficit de tresoreria puntual. La devolució es farà durant els mesos següents i en 
principi no tornarà a ser necessària. 
 
Inicialment no s’ha contemplat la sol·licitud d’ajudes publiques a fons perdut. 
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7.7. Balanç de situació previsional i anàlisi econòmic financer  
 
 
A la taula 52 de l’apartat 10.4.6 podem observar els balanços de situació al mes de desembre dels tres 
exercicis. A partir dels ràtios obtinguts podem extreure una sèrie de conclusions per avaluar la situació i 
evolució de l’empresa. 
 
 
7.7.1. Fons de maniobra liquiditat i puntualitat de pagament 
 
 ANY 1 ANY 2 ANY 3 
FONS DE MANIOBRA 6.137,19 57.275,52 271.431,39 
COEFICIENT DE LIQUIDITAT 1,14 1,70 2,63 
ÀCID- TEST 1,14 1,70 2,63 

Taula 26. Fons de maniobra liquiditat i puntualitat de pagament 
 
Com es pot veure el fons de maniobra és positiu des del primer exercici, la qual cosa indica que la 
situació a final d’exercici pel que fa a liquiditat és bona i l’empresa pot fer front als pagaments corrents. 
Els coeficients de liquiditat i puntualitat de pagament o àcid- test són majors d’1, la qual cosa indica la 
bona solvència de l’empresa a curt termini. Aquest dos coeficients són iguals ja que en el nostre cas no 
tenim existències per la naturalesa del producte que “fabriquem”. 
 
 
7.7.2. Rendibilitat econòmica i financera 
 
 ANY 1 ANY 2 ANY 3 
RENDIBILITAT DELS INGRESSOS -2,75% 11,01% 17,67% 
ROTACIÓ DELS ACTIUS 2,60 2,35 1,81 
RÀTIO D'APALANCAMENT FINANCER -27,35 2,71 1,63 
EFICIÈNCIA OPERATIVA DE L'EMPRESA -0,03 0,16 0,27 
GESTIÓ FISCAL DE L'EMPRESA 70,0% 70,0% 70,0% 
    
RENDIBILITAT DELS FONS PROPIS 195,60% 70,13% 52,10% 

Taula 27. Rendibilitat econòmica i financera. 
 
Com es pot veure, la rendibilitat econòmica o dels ingressos té un comportament negatiu el primer any 
degut a l’ inici de l’activitat, però és positiu i creixent el exercicis següents. El resultat del primer any 
indica que hi ha hagut més inversió que benefici econòmic obtingut, que per altra banda és normal.  
  
La rendibilitat dels fons propis o rendibilitat financera té un valor gran des de el primer exercici indicant 
un mot bon resultat, amb una evolució decreixent.  Aquest comportament decreixent indica que el 
finançament del negoci és cada vegada més amb recursos propis, cosa que és bona també.  
 
Si la tendència creixent del primer factor i decreixent del segon continuen, arribarà un moment en el qual 
els dos seran iguals indicant que l’empresa es finançarà únicament amb recursos propis. 
L’evolució del ràtio de rotació dels actius és positiu en tots tres períodes i la interpretació del mateix és 
que quant més gran, més aprofitats estan els actius de l’empresa. 
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El ràtio d’apalancament financer és negatiu el primer exercici  perquè el resultat és negatiu. En els 
següents exercicis és positiu, amb una tendència a la baixa motivada per un finançament exterior cada 
vegada menys important. 
 
La TIR (Taxa Interna de Rendibilitat), és la taxa d'actualització que fa que el valor actual net d'una 
inversió sigui igual a zero. En definitiva, la TIR informa del percentatge de rendibilitat de la inversió. Per 
tant, la inversió serà aconsellable si la seva TIR és igual o més alta que el tipus d'interès mínim que es 
desitja obtenir. En el nostre cas pel primer exercici tenim un valor de 148,4%, que és força bo. 
 
El VAN (Valor Actual Net) és el valor actualitzat de tots els cobraments menys els pagaments. En 
definitiva, quantifica el benefici absolut en Euros que produirà una inversió 
La inversió serà aconsellable si el valor és positiu i desaconsellable si el valor és negatiu. Si el resultat és 
0 serà indiferent. En el nostre cas tenim una xifra de 155.654�  pel primer exercici calculat amb una Taxa 
d’Actualització de 3,8%. 
 
 
7.7.3. Període de maduració i cicle de caixa 
 
Mitjançant el càlcul de la rotació dels comptes de cobrament als clientes podem mesurar el número de 
vegades l’any que el saldo mitjà pendent de cobrament és finalment cobrat. Aquest factor ve directament 
relacionat amb el temps de cobrament ,que en el nostre cas és de 60 dies. El període mitjà de cobrament i 
el període mitjà de maduració coincideixen perquè es tracta de serveis i cal invertir en matèries primeres. 
Amb la rotació de comptes de pagament passarà el mateix ja que el pagament als professionals autònoms 
és també de 60 dies, donant els mateixos valors. 
D’aquesta manera intentarem apropar els cobraments i els pagaments per tal que els nostres proveïdors de 
serveis financiïn part dels serveis als clients i això no representi una càrrega excessiva. 
El període mitjà de maduració que representa el temps que transcorre entre la compra de les matèries 
primeres i el cobrament del producte venut coincideix amb el període mitjà de pagament ja que els serveis 
no s’han de fabricar abans de vendre’s. 
 
 ANY 1 ANY 2 ANY 3 
ROTACIÓ COMPTES A COBRAR 3,47 3,47 3,47 
ROTACIÓ EXISTÈNCIES 0,00 0,00 0,00 
ROTACIÓ COMPTES A PAGAR 3,47 3,47 3,47 
PERÍODE MITJÀ DE COBRAMENT (dies) 105,08 105,08 105,08 
PERÍODE MITJÀ DE VENDA 0,00 0,00 0,00 
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (dies) 105,08 105,08 105,08 
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ ECONÒMICA (dies)  105,08 105,08 105,08 
PERÍODE MITJÀ DE MADURACIÓ FINANCERA 0,00 0,00 0,00 

Taula 28. Període de maduració i cicle de caixa. 
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7.7.4. Equilibri patrimonial: 
 
L'equilibri ideal és el que s'aconsegueix quan una empresa es finança totalment amb recursos propis i no 
necessita finançament extern. 
 
Com podem veure a les dades del balanç, la nostra empresa presenta un equilibri patrimonial amb 
estabilitat normal i compleix en tots tres exercicis les següents relacions: 
 
Actiu circulant > Passiu circulant 
Actiu fix < Net + Passiu fix 
Això ve avalat pel fet que el fons de maniobra és positiu. 
 
 
7.8. Desviació de les previsions d’ingressos i costos 
 
A les taules de l’apartat 10.4.8 es port veure la simulació dels diferents escenaris tenint en compte canvis 
en les previsions inicials. 
Per a cadascú del exercicis s’han establert els percentatges de desviació per influir en el resultat final i 
veure els diferents resultats de rendibilitat dels ingressos i la inversió. 
El color verd indica un escenari favorable, el color taronja un escenari neutre i el vermell un escenari 
desfavorable. 
En el primer exercici es por veure que les desviacions respecte la previsió inicials són molt sensibles ja 
que partim d’un punt amb resultats lleugerament negatius. Fent un 5% més d’ingressos, o un 5% menys 
els costos variables o fixos, veiem que passem a tenir resultats positius, encara de color taronja. 
 
Respecte als exercicis segon i tercer, en els quals els resultats són positius, es pot veure com les 
variacions han de ser molt més pronunciades per fer que els resultats passin a ser negatius. 
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8. Conclusions 
 
 
Mitjançant el present Pla d’empresa arribem a la conclusió que podem trobar un lloc al mercat per portar 
a terme la idea de negoci plantejada.  
 
L’estudi de mercat elaborat ens dóna molta informació en aquest sentit, sobretot la que s’ha pogut 
extreure del mostreig provinent de les entrevistes amb alcaldes/ses i el qüestionari electrònic enviat a tots 
els ajuntament de Catalunya amb una població inferior als 2000 habitants. D’aquest estudi, junt amb 
altres fonts d’informació, podem extreure la conclusió que existeix una necessitat real en el mercat que no 
cobreix la possible competència existent. 
 
L’activitat que proposem neix molt petita, amb un mínim d’infraestructura, inversió i el mínim personal 
en plantilla, però presenta grans possibilitats de creixement i d’expansió, a tots nivells, fins i tot 
territorials atès que la idea de base es podria extrapolar a altres comunitats autònomes de l’Estat perquè 
segurament les característiques de l’administració local en un entorn rural es reprodueixen de forma 
similar a molts altres llocs de fora de Catalunya. 
 
Els avantatges de començar gairebé com una microempresa són que no necessitem fer grans inversions i 
això fa reduir els riscos que hi hauria si parléssim de capitals molt més elevats. També trobem 
inconvenients, com per exemple que un equip molt petit, a l’ inici, haurà de gestionar, planificar i 
supervisar totes les àrees de l’empresa i això pot arribar a ser molt difícil, sobretot per la previsió de 
fluctuació en les vendes. A mida que l’empresa vagi creixent i es vagi expandint s’ha d’anar reorganitzant 
però aquest fet també comportarà un repartiment del control de l’empresa a persones que no han estat 
promotores i això pot fer disminuir una mica el grau de qualitat i personalització en els serveis que es 
persegueix com a objectiu principal per tal de fidelitzar la clientela i assolir una marca de prestigi, per 
tant, qualsevol dels escenaris plantejats té avantatges i desavantatges.  
 
La idea principal és la de resoldre la fluctuació en les vendes i l’especialització tècnica en les comandes 
de serveis a través de professionals autònoms independents que col·laborin amb l’empresa i d’aquesta 
manera, aconseguim tenir una estructura més àgil, rebaixar costos fixos i augmentar la qualitat dels 
serveis, és a dir, aprofitar tots els avantatges que ofereix l’externalització. 
   
El primer any és el més difícil perquè comporta la posada en funcionament de l’activitat, un esforç de 
penetració en el mercat molt important per les característiques del client al qual ens adrecem i els 
prejudicis o idees preconcebudes que podem dificultar-nos la tasca de comercialització dels nostres 
serveis.  
 
Les idees preconcebudes que té el client, que haurem de combatre i que haurem de tenir en compte en la 
tasca comercial, són que externalitzar o subcontractar serveis és car i dóna menys confiança que 
contractar  personal propi, per tant, caldrà preparar una política de màrqueting, amb estudis econòmics si 
cal,  que desmunti aquestes teories.    
Una vegada haguem pogut superar aquestes barreres, comptem que podrem fidelitzar els clients per la 
qualitat dels serveis i productes que ofertem i que a demés aconseguirem nous clients per la publicitat 
boca-orella. 
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Des del punt de vista d’un inversor es pot constatar que es tracta d’una inversió rendible a mig i llarg 
termini. Del Pla econòmic i financer es conclou que a partir del primer exercici, en el qual els resultats 
són negatius, l’empresa comença a obtenir cada vegada més beneficis, si es compleix la previsió de 
vendes calculada, fins arribar al punt que a partir del tercer exercici ja seria viable començar a contractar 
alguns professionals especialitzats per integrar-los en la plantilla de l’empresa perquè els nivells de 
vendes comencen a ser més constants com a conseqüència de que ja disposem d’una cartera de clients 
més voluminosa i estable, tot i això, quan arribi el moment caldrà fer un nou estudi i revisar les 
previsions. 
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10. Apèndixs 
  
10.1. Enquesta 
 
Aquest apèndix recull la informació relativa a l’elaboració de l’estudi quantitatiu adreçada per correu 
electrònic a tots els ajuntaments de menys de 2000 habitants de Catalunya que fan un total de 608 
municipis. 
 
10.1.1. Confecció de l’enquesta 
 
En aquest apartat presentem les preguntes formulades en l’enquesta i el què esperàvem obtenir de 
cadascuna d’elles. 
S’han preparat preguntes molt curtes i concises per aconseguir un qüestionari àgil i ràpid, que es pugui 
respondre en menys de 5 minuts per aconseguir el màxim nombre d’enquestes respostes ja que es 
produeix un nombre molt alt d’abandonament si el qüestionari és massa llarg i/o les preguntes són massa 
complexes. 
Detallem les preguntes tot seguit indicant quin era la intencionalitat de les mateixes: 
 
 
Bloc 1. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu del propi ajuntament 
 
1. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb un/a secretari/a-interventor/a?  
 
�  NO 
�  Sí   ;  Quantes hores de dedicació setmanals? ______ 
 
2. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb altre personal administratiu ?  
�  NO 
�  Sí   ;  Quantes persones? ______ 
 
3. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb personal tècnic (arquitecte/a, aparellador/a, 
enginyer/a, etc...)?  
 
�  NO 
�  Sí   ;  Quantes persones en total? ______ 
 
 
La finalitat del bloc 1 és la d’esbrinar la quantitat de personal propi amb que compta  l’ajuntament, així 
com saber quin són els tècnics que més manquen. 
Amb aquest bloc s’intenta contrastar la idea de manca de personal i de tècnics per tirar endavant la gestió 
quotidiana de l’administració local. 
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Bloc 2. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu extern a l’ajuntament 
 
4. Quin personal tècnic i/o administratiu extern treballa per l'Ajuntament?  
 
�  Arquitecte/a 
�   Aparellador/a 
�  Enginyer/a   
�  Secretari/a-Interventor/a 
�  Altre (indiqueu quin) ______   
   
5. L'Ajuntament subcontracta tasques administratives i/o tècniques a empreses i/o professionals 
independents?  
 
�  NO 
�   Només en certes èpoques de l’any 
�  Sí, de manera habitual   
 
 
6. Considereu que el personal actualment subcontractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la 
gestió del municipi?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
7. Quin és el vostre nivell de satisfacció qualitat-preu en relació a les empreses i/o professionals 
independents externs contractats per l’ajuntament?  
 
�  Alt 
�   Mig 
�  Baix  
 
 
Amb el bloc 2 pretenem obtenir la informació necessària per saber quin és el grau d’externalització de 
serveis contractats, quins són els tècnics més contractats, i si l’externalització és habitual o bé temporal, ja 
que aquestes dades ens donaran informació respecte a si cal ajustar els serveis que volem oferir vers la 
necessitat del mercat on ens volem introduir.  
Una altra dada que pretenem extreure és el nivell de satisfacció del possible client en relació a les 
empreses o professionals externs que ha contractat, aquesta és una dada significativa que serveix per 
contrastar les conclusions extretes de les entrevistes en profunditat.  
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Bloc 3. 
Nivell de capacitat de gestió 
 
8. Considereu que el personal actualment contractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la gestió 
del municipi?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
9. Considereu que els vostre ajuntament, a nivell de capacitat administrativa està desbordat de feina?  
 
�  NO 
�   Només en certes èpoques de l’any 
�  Sí    
 
 
10. Penseu que el vostre municipi està perdent oportunitats i diners per la poca capacitat de gestió 
administrativa de l'Ajuntament?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
11. A nivell de subvencions, considereu que teniu les mateixes oportunitats d’accedir-hi que ajuntaments 
molt més grans que el vostre?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
12. El vostre Ajuntament està al dia a nivell de comptabilitat i rendició de comptes?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
13. Penseu que si tinguéssiu més recursos, a nivell urbanístic hauríeu de fer un control més exhaustiu i 
acurat dels permisos d’obres i de les activitats?  
 
�  NO 
�  Sí    
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14. Penseu que els tràmits administratius del vostre ajuntament haurien de ser més àgils per millorar la 
satisfacció del ciutadà/na?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
Aquest apartat està dedicat a captar les necessitats, nivell de satisfacció entre el rendiment que es pot 
oferir i la demanda externa que hi ha, i a corroborar la possibilitat de contractació de serveis que vol oferir 
l’empresa.  
 
 
Bloc 4. 
Externalització de serveis 
 
15. Estaríeu disposats a contractar serveis externs a l'Ajuntament per aconseguir arribar on actualment no 
arribeu a nivell de gestió administrativa i tècnica?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
16. Us han ofert algun tipus de servei de suport tècnic i/o administratiu especialitzat en resoldre 
necessitats especifiques dels petits municipis?  
 
�  NO 
�  Sí    
 
 
17. Com us agradaria que us fos presentat aquest servei?  
 
�  Per correu electrònic que enllaci amb la pàgina web 
�   A través d’un comercial 
�   Per venda telefònica   
�  Mitjançant carta informativa i fulletons de serveis impresos  
 
A partir d’aquestes tres preguntes intentarem esbrinar el grau de predisposició existent alhora de 
contractar serveis externs, si els serveis que coneixen o que se’ls ha ofert era l’adequat per municipis de 
petites dimensions i també la manera/es com majoritàriament els possibles clients prefereixen que se’ls 
presenti una empresa de serveis, aquesta última informació, en el nostre cas serà molt valuosa ja que 
determinarà l’estratègia de màrqueting de l’empresa. 
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Bloc 5. 
Externalització de serveis (2) 
 
18. Quins d'aquests serveis estaríeu disposats a contractar per agilitzar el funcionament administratiu del 
vostre Ajuntament?  
 
�  Servei de tramitació de subvencions i elaboració de memòries 
�  Servei d'intervenció i comptabilitat 
�  Gestió de contribucions especials 
�  Assessorament jurídic 
�  Projectes d'obra 
�  Control i seguiment d'expedients de disciplina urbanística 
�  Revisió de padrons d'impostos i de taxes municipals (IBI, taxa d’escombraries i altres) 
�  Control de caducitats dels permisos d'obres atorgats 
�  Informatització de dades dels arxius de serveis tècnics urbanístics per consultar els expedients per 
referència cadastral, propietari, etc. 
�  Control i seguiment d’expedients d'activitats 
�  Servei d'enginyeria 
�  Servei d'informàtica: Instal·lació, formació i suport d'aplicacions 
�  Servei de manteniment informàtic de la xarxa municipal i dels equips, amb un contracte de 
manteniment o per serveis puntuals 
�  Creació, manteniment i actualització de la web municipal 
�  Servei de Comunicació, premsa, publicacions municipals i repartiment de comunicats i altres 
�  Servei d'organització d'esdeveniments i festes populars 
�  Altres (especifiqueu quins) _______________________ 
 
 
Amb aquesta pregunta esbrinarem quin dels serveis que oferim pot tenir més demanda i quin menys, així 
com si n’hi ha algun ja es podria descartar per manca d’interès general, i per altra banda pot sorgir alguna 
proposta de serveis que no haguem detectat a priori com a necessitat i que en canvi els ajuntaments 
contractarien perquè no saben com cobrir-la. 
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Bloc 6. 
Estat de les comunicacions i accés a Internet 
 
19. Hi ha cobertura de telefonia mòbil al municipi?  
 
�  NO 
�  Principalment al nucli urbà 
�  A tot el municipi 
Qualitat del servei (valoreu del 0 al 5)  ______ 
 
20. Hi ha accés a Internet amb ADSL?  
 
�  NO 
�  Principalment al nucli urbà 
�  A tot el municipi 
 
Qualitat del servei (valoreu del 0 al 5)  ______ 
 
 
21. Hi ha accés a Internet amb Wimax (Iberbanda)?  
 
�  NO 
 
�  Principalment al nucli urbà 
 
�  A tot el municipi 
 
Qualitat del servei (valoreu del 0 al 5)  ______ 
 
L’últim bloc està dedicat a les telecomunicacions ja que per la nostra empresa és fonamental saber quants 
municipis presenten dificultats i quin és el grau real de connexió, a nivell de banda ampla, sobretot. 
Aquesta connexió i qualitat del servei serà determinant alhora d’oferir els nostres productes, aconseguir 
una comunicació fluida amb el client és vital ja que d’altra manera cal un servei presencial constant al 
municipi i també cal portar la feina al despatx de l’empresa per la dificultat de tramesa de documentació 
municipal via telemàtica a altres administracions. 
És del tot imprescindible trobar alternatives viables que resolguin la manca i/o dificultat de connexió per 
aconseguir els objectius que busquem, tant en l’obtenció de la qualitat del producte que oferim com en la 
satisfacció per part dels clients. 
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10.1.2. Mètode d’enviament 
 
Per enviar l’enquesta als diferents ajuntaments el procediment que hem seguit ha estat el següent: 
 
a) Recerca de correus electrònics dels ajuntaments de Catalunya  
 
En primer lloc hem elaborat un llistat amb els municipis de menys de 2000 habitants de Catalunya 
mitjançant el web “Municipis i Comarques de Catalunya” (http://www.municat.gencat.cat) i aleshores 
hem anat cercant els correus electrònics de cada un dels ens locals del nostre llistat. 
No hem fet cap contacte previ amb els ajuntaments, ja que el nombre d’enquestes és força elevat. Hem 
pressuposat que la presentació seria prou atractiva per aconseguir cridar l’atenció i entrar a respondre 
l’enquesta. 
 
b) Tramesa de correus electrònics amb la presentació de l’enquesta i l’enllaç 
 

Mitjançant el software E-encuesta.com hem elaborat l’enquesta en format HTML, aleshores la tramesa als 
ajuntaments s’ha efectuat amb un correu electrònic de presentació que conté un enllaç que permet accedir 
a l’enquesta de referència.  
Quan es finalitza l’enquesta s’emmagatzemen els resultats i podem visualitzar-los a posteriori.  
 
La presentació de l’enquesta a través del correu electrònic era la següent: 
 
 
Ajuntament de XXXXXXXXX  
 
Benvolgut/da,  
 
En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya estem elaborant una breu enquesta (de menys de 5 
minuts) als ajuntaments amb una població inferior als 2000 habitants.  
 
Es tracta d’un projecte de serveis i suport al petit municipi i la vostra opinió ens serà de gran ajuda, podeu 
respondre fent clic al següent link:  
 
Link: http://www.eencuesta.com/answer.do?testid=+RFMPProflo=&uid=lidia.porti%40gmail.com&uid2=1798784 
 
 
L'ús de les dades facilitades no només serà del tot confidencial, sinó que en cap cas se’n farà una valoració 
individualitzada. L’objectiu de l’enquesta és recollir dades que permetin detectar les necessitats i les deficiències 
dels municipis de menys de 2000 habitants.  
 
Gràcies per la vostra col·laboració.  
 

 
La utilització d’aquest software permet arribar a un gran nombre d’ajuntaments enquestats de manera 
senzilla, la realització de l’enquesta és molt còmode per l’ enquestat/da ja que no cal obrir arxius adjunts 
ni reenviar cap correu electrònic, i el seu desenvolupament és prou dinàmic per no avorrir mentre es va 
responent. 
 
Les dades emmagatzemades es poden tractar a nivell estadístic o bé a nivell individual.  
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Les enquestes han estat elaborades i enviades partint de la base que els ajuntaments petits no estan 
departamentats i que hi ha molt poc personal que no disposa de gaire temps per perdre fent enquestes, ni 
per traslladar-les a altres persones, ja siguin tècnics o polítics, per aquest motiu hem fet una presentació 
genèrica que no s’ha adreçat a càrrecs electes ni tècnics municipals específics (que seria el més correcte 
seguint el criteri de capacitat de contractació i de jerarquia institucional) però hem pressuposat que si ja 
era complicat que el percentatge de respostes fos elevat, encara es complicaria més si l’adreçàvem a algú 
en concret.  
Hem deixat a criteri de la persona que ha obert el correu electrònic respondre directament l’enquesta, 
traslladar-la a qui hagi considerat més adient per fer-la, o bé, trametre-la a qui correspongui d’acord amb 
la consigna jeràrquica que cada ajuntament segueixi en concret. 
Hem pressuposat també que en cas que respongui la persona que obre el correu electrònic, sense ser 
càrrec electe ni tècnic municipal, pot donar-nos informació perfectament vàlida per l’estudi atès que el 
personal dels ajuntaments petits és molt polifacètic, totalment coneixedor de l’entorn de treball i de la 
personalitat de qui es troba al capdavant del municipi, és a dir, de qui té capacitat per contractar serveis i 
de quin tipus. 
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10.1.3. Resultats de l’enquesta. Respostes obtingudes. 
 
 
 
Dels 608 formularis enviats, hem obtingut resposta en 178 d’ells, encara que en 67 casos no han finalitzat 
l’enquesta. Tenim, per tant,  111 formularis complets, amb finalització d’enquesta, a nivell de tota 
Catalunya i que farem servir pel nostre estudi. Representa una mostra del 18,25% de tots els possibles 
clients, a tota Catalunya. 
 
La llista del ajuntaments, dels que hem obtingut dades vàlides, és la següent: 
 

 Província Comarca 
Ajuntament d'Agullana G Alt Empordà 
Ajuntament d'Albons G Baix Empordà 
Ajuntament d'Alfés L Segrià 
Ajuntament d'Alforja T Baix Camp 
Ajuntament d'Alins L Pallars Sobirà 
Ajuntament d'Almatret L Segrià 
Ajuntament d'Argelaguer G Garrotxa 
Ajuntament de Barbens L Pla d'Urgell 
Ajuntament de Barberà de la Conca T Conca de Barberà 
Ajuntament de Belianes L Urgell 
Ajuntament de Bellcaire d'Urgell L Noguera 
Ajuntament de Benissanet T Ribera d'Ebre 
Ajuntament de Beuda G Garrotxa 
Ajuntament de Brunyola G Selva 
Ajuntament de Cabra del Camp T Alt Camp 
Ajuntament de Campins B Vallès Oriental 
Ajuntament de Cantallops G Alt Empordà 
Ajuntament de Castellserà L Urgell 
Ajuntament de Castellví de la Marca T Alt Camp 
Ajuntament de Collsuspina B Osona 
Ajuntament de Corçà G Baix Empordà 
Ajuntament de Cornudella de Montsant T Priorat 
Ajuntament de Crespià G Pla de l'Estany 
Ajuntament de Duesaigües T Alt Camp 
Ajuntament de Fígols T Alt Camp 
Ajuntament de Figuerola del Camp T Alt Camp 
Ajuntament de Fogars de la Selva T Alt Camp 
Ajuntament de Foradada L Noguera 
Ajuntament de Fulleda L Garrigues 
Ajuntament de Gaià T Alt Camp 
Ajuntament de Garcia T Ribera d'Ebre 
Ajuntament de Gisclareny T Alt Camp 
Ajuntament de Godall T Alt Camp 
Ajuntament de Granera T Alt Camp 
Ajuntament de Gualba T Alt Camp 
Ajuntament de Guimerà L Urgell 
Ajuntament de la Coma i la Pedra L Solsonès 
Ajuntament de la Galera T Alt Camp 
Ajuntament de la Granja d'Escarp L Segrià 
Ajuntament de la Guingueta d'Àneu L Pallars Sobirà 
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Ajuntament de la Molsosa L Solsonès 
Ajuntament de La Nou de Berguedà T Alt Camp 
Ajuntament de la Palma d'Ebre T Ribera d'Ebre 
Ajuntament de la Pobla de Mafumet T Tarragonès 
Ajuntament de la Pobla de Massaluca T Terra Alta 
Ajuntament de la Sentiu de Sió L Noguera 
Ajuntament de la Torre de l'Espanyol T Ribera d'Ebre 
Ajuntament de la Vajol T Alt Camp 
Ajuntament de l'Albi L Garrigues 
Ajuntament de l'Aleixar T Baix Camp 
Ajuntament de l'Armentera G Alt Empordà 
Ajuntament de Les Masies de Roda T Alt Camp 
Ajuntament de L'Estany T Alt Camp 
Ajuntament de Llers T Alt Camp 
Ajuntament de Malla T Alt Camp 
Ajuntament de Marganell T Alt Camp 
Ajuntament de Menàrguens L Noguera 
Ajuntament de Meranges T Alt Camp 
Ajuntament de Molló T Alt Camp 
Ajuntament de Monistrol de Calders T Alt Camp 
Ajuntament de Muntanyola T Alt Camp 
Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia T Alt Camp 
Ajuntament de Palol de Revardit T Alt Camp 
Ajuntament de Pau T Alt Camp 
Ajuntament de Poboleda T Priorat 
Ajuntament de Pontons T Alt Camp 
Ajuntament de Prats i Sansor L Cerdanya 
Ajuntament de Puigdàlber T Alt Camp 
Ajuntament de Puiggròs L Garrigues 
Ajuntament de Pujalt T Alt Camp 
Ajuntament de Querol T Alt Camp 
Ajuntament de Rajadell T Alt Camp 
Ajuntament de Rellinars T Alt Camp 
Ajuntament de Ribera d'Urgellet L Alt Urgell 
Ajuntament de Riudecanyes T Baix Camp 
Ajuntament de Riudecols T Baix Camp 
Ajuntament de Salomó T Tarragonès 
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Jaume de Llierca T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Martí de Llémena T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Martí de Tous T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera T Alt Camp 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló T Alt Camp 
Ajuntament de Santa Maria de Miralles T Alt Camp 
Ajuntament de Santa Pau G Garrotxa 
Ajuntament de Sarral T Conca de Barberà 
Ajuntament de Sidamon L Pla d'Urgell 
Ajuntament de Talamanca T Alt Camp 
Ajuntament de Tavertet T Alt Camp 
Ajuntament de Vallfogona de Ripollès T Alt Camp 
Ajuntament de Vall-llobrega G Baix Empordà 
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Ajuntament de Ventalló T Alt Camp 
Ajuntament de Vidrà T Alt Camp 
Ajuntament de Vila-sacra T Alt Camp 
Ajuntament de Vilaür G Alt Empordà 
Ajuntament d'El Bruc B Anoia 
Ajuntament d'El Brull B Osona 
Ajuntament del Montmell T Baix Penedès 
Ajuntament del Poal L Pla d'Urgell 
Ajuntament del Soleràs L Garrigues 
Ajuntament d'Espinelves G Osona 
Ajuntament d'Esterri de Cardós L Pallars Sobirà 
Ajuntament d'Odèn L Solsonès 
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls B Alt Penedès 
Ajuntament d'Oliana L Alt Urgell 
Ajuntament d'Ordis T Alt Camp 
Ajuntament d'Òrrius T Alt Camp 
Ajuntament d'Os de Balaguer L Noguera 

Taula 29. Municipis enquestats amb respostes vàlides. 

 
 
A nivell de la província de Barcelona tenim 124 formularis enviats, 44 amb respostes i 34 finalitzats que 
farem servir per l’estudi. Això fa una mostra del 27,4% a nivell de la província de Barcelona. 
 
A continuació, es fa l’anàlisi de les respostes obtingudes, tant per tota Catalunya com per a la província 
de Barcelona, ja que serà on centrarem l’ inici de la nostra activitat. 
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10.1.3.1. Resultats a nivell de tota Catalunya 
 
Bloc 1. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu del propi ajuntament 
 
1. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb un/a secretari/a-interventor/a?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 21 18,92% 
No  88 79,28% 
Sense resposta 3 1,80% 
      
Mitjana d'hores setmanals                    26,76    

 
 
2. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb altre personal administratiu ?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 98 87,39% 
No  14 12,61% 
      
Mitjana de persones                                   1,89    

 
 
3. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb personal tècnic (arquitecte/a, aparellador/a, 
enginyer/a, etc...)?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 34 30,63% 
No  77 69,37% 
      
Mitjana de persones                                  1,23    
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Bloc 2. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu extern a l’ajuntament 
 
4. Quin personal tècnic i/o administratiu extern treballa per l'Ajuntament?  
 
  Respostes Percentatge 
Enginyer/a 36 32,43% 
Arquitecte/a 72 64,86% 
Aparellador/a 46 41,44% 
Secretari/a-Interventor/a 15 13,51% 
Altres 26 23,42% 

 
 
5. L'Ajuntament subcontracta tasques administratives i/o tècniques a empreses i/o professionals 
independents?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí, de manera habitual 21 18,92% 
Només per puntes de feina 40 36,04% 
No  49 44,14% 
Sense resposta 1 0,90% 

 
6. Considereu que el personal actualment subcontractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la 
gestió del municipi? 
 
  Respostes Percentatge 
Sí 35 31,53% 
No  76 68,47% 

 
 
7. Quin és el vostre nivell de satisfacció qualitat-preu en relació a les empreses i/o professionals 
independents externs contractats per l’ajuntament?  
 
  Respostes Percentatge 
Alt 34 30,63% 
Mig 61 54,95% 
Baix 6 5,41% 
Sense resposta 10 9,01% 
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Bloc 3. 
Nivell de capacitat de gestió 
 
8. Considereu que el personal actualment contractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la gestió 
del municipi?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 37 33,33% 
No  74 66,67% 

 
 
9. Considereu que els vostre ajuntament, a nivell de capacitat administrativa està desbordat de feina?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 21 18,92% 
Només en certes èpoques de l'any 65 58,56% 
No  25 22,52% 

 
 
10. Penseu que el vostre municipi està perdent oportunitats i diners per la poca capacitat de gestió 
administrativa de l'Ajuntament?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 18 16,22% 
No  92 82,88% 
Sense resposta 1 0,90% 

 
 
11. A nivell de subvencions, considereu que teniu les mateixes oportunitats d’accedir-hi que ajuntaments 
molt més grans que el vostre?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 48 43,24% 
No  60 54,05% 
Sense resposta 3 2,70% 

 
 
12. El vostre Ajuntament està al dia a nivell de comptabilitat i rendició de comptes?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 97 87,39% 
No  13 11,71% 
Sense resposta 1 0,90% 
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13. Penseu que si tinguéssiu més recursos, a nivell urbanístic hauríeu de fer un control més exhaustiu i 
acurat dels permisos d’obres i de les activitats?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 63 56,76% 
No  45 40,54% 
Sense resposta 3 2,70% 

 
 
14. Penseu que els tràmits administratius del vostre ajuntament haurien de ser més àgils per millorar la 
satisfacció del ciutadà/na?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 59 53,15% 
No  51 45,95% 
Sense resposta 1 0,90% 

 
 
Bloc 4. 
Externalització de serveis 
 
15. Estaríeu disposats a contractar serveis externs a l'Ajuntament per aconseguir arribar on actualment no 
arribeu a nivell de gestió administrativa i tècnica?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 35 31,53% 
No  74 66,67% 
Sense resposta 2 1,80% 

 
16. Us han ofert algun tipus de servei de suport tècnic i/o administratiu especialitzat en resoldre 
necessitats especifiques dels petits municipis?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 60 54,05% 
No  50 45,05% 
Sense resposta 1 0,90% 

 
 
17. Com us agradaria que us fos presentat aquest servei?  
 
  Respostes Percentatge 
Per correu electrònic que enllaci amb la pàgina web  65 58,56% 
A través d'un comercial 12 10,81% 
Mitjançant carta informativa i fulletons de serveis impresos  0 0,00% 
Per venda telefònica 31 27,93% 
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Bloc 5. 
Externalització de serveis (2) 
 
18. Quins d'aquests serveis estaríeu disposats a contractar per agilitzar el funcionament administratiu del 
vostre Ajuntament?  
 
 Respostes Percentatge 
Servei de tramitació de subvencions i elaboració de memòries 16 14,41% 
Servei d'intervenció i comptabilitat 18 16,22% 
Gestió de contribucions especials 5 4,50% 
Assessorament jurídic 35 31,53% 
Projectes d'obra 21 18,92% 
Control i seguiment d'expedients de disciplina urbanística 36 32,43% 
Revisió de padrons d'impostos i de taxes municipals (IBI, taxa 
d'escombraries i altres) 14 12,61% 
Control de caducitats dels permisos d'obres atorgats  15 13,51% 
Informatització de dades dels arxius de serveis tècnics urbanístics per 
consultar els expedients per referència cadastral, propietari, etc. 19 17,12% 
Control i seguiment d'expedients d'activitats 17 15,32% 
Servei d'enginyeria 18 16,22% 
Servei d'informàtica: Instal·lació, formació i suport d'aplicacions  31 27,93% 
Servei de manteniment informàtic de la xarxa municipal i dels equips, amb 
un contracte de manteniment o per serveis puntuals 26 23,42% 
Creació, manteniment i actualització de la web municipal 25 22,52% 
Servei de Comunicació, premsa, publicacions municipals i repartiment de 
comunicats i altres 11 9,91% 
Servei d'organització d'esdeveniments i festes populars 9 8,11% 
Altres 3 2,70% 
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Bloc 6. 
Estat de les comunicacions i accés a Internet 
 
19. Hi ha cobertura de telefonia mòbil al municipi?  
 
  Respostes Percentatge 
No 4 3,60% 
Principalment al nucli urbà 31 27,93% 
A tot el municipi 66 59,46% 
Sense resposta 10 9,01% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 3,24   

 
 
20. Hi ha accés a Internet amb ADSL?  
 
  Respostes Percentatge 
No 23 20,72% 
Principalment al nucli urbà 40 36,04% 
A tot el municipi 42 37,84% 
Sense resposta 6 5,41% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 2,95      

 
 
21. Hi ha accés a Internet amb Wimax (Iberbanda)?  
 
  Respostes Percentatge 
No 40 36,04% 
Principalment al nucli urbà 29 26,13% 
A tot el municipi 34 30,63% 
Sense resposta 8 7,21% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 3,48      
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10.1.3.2. Resultats a nivell de la província de Barcelona 
 

Nombre d'ajuntaments enquestats de la província de Barcelona per comarques

Alt Penedès; 4

Anoia; 5

Bages; 6

Berguedà; 4
Maresme; 2

Osona; 8

Selva; 1

Vallès 
Occidental; 1

Vallès Oriental; 
3

 
Figura 25. Gràfic d’ajuntaments enquestats de la província de Barcelona per comarques  
 
Bloc 1. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu del propi ajuntament 
 
1. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb un/a secretari/a-interventor/a?  
 
Sí 25 73,53% 
No 9 26,47% 
    
Mitja d'hores de dedicació  24,56 
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2. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb altre personal administratiu ?  
 
 
 Respostes Percentatge 
Sí 28 82,35% 
No 6 17,65% 
    
N. mitja de persones  1,52 

 
 
 

3. La plantilla de personal fixa de l’ajuntament compta amb personal tècnic (arquitecte/a, aparellador/a, 
enginyer/a, etc...)?  
 
 Respostes Percentatge 
Sí  9 26,47% 
No 25 73,53% 
    
N. mitja de persones  1,44 

 
 
Bloc 2. 
Nivell de dotació de personal tècnic i administratiu extern a l’ajuntament 
 
4. Quin personal tècnic i/o administratiu extern treballa per l'Ajuntament?  
 
 Respostes Percentatge 
Enginyer/a 10 29,41% 
Arquitecte/a 23 67,65% 
Aparellador/a 12 35,29% 
Secretari/a-Interventor/a 5 14,71% 
Altres 8 23,53% 

 
 
5. L'Ajuntament subcontracta tasques administratives i/o tècniques a empreses i/o professionals 
independents?  
 
  Respostes Percentatge 
No 16 47,06% 
Només per puntes de feina 14 41,18% 
Sí, de manera habitual 4 11,76% 

 
 
 
6. Considereu que el personal actualment subcontractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la 
gestió del municipi? 
 
  Respostes Percentatge 
No 15 44,12% 
Sí 19 55,88% 
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7. Quin és el vostre nivell de satisfacció qualitat-preu en relació a les empreses i/o professionals 
independents externs contractats per l’ajuntament?  
 
  Respostes Percentatge 
Alt 9 26,47% 
Baix 4 11,76% 
Mig 17 50,00% 
Sense resposta 4 11,76% 

 
 
 
Bloc 3. 
Nivell de capacitat de gestió 
 
8. Considereu que el personal actualment contractat és suficient per cobrir de forma satisfactòria la gestió 
del municipi?  
 
  Respostes Percentatge 
Sí 19 55,88% 
No 15 44,12% 

 
 
9. Considereu que els vostre ajuntament, a nivell de capacitat administrativa està desbordat de feina?  
 
  Respostes  Percentatge 
No 6 17,65% 
Només en certes èpoques de l'any 20 58,82% 
Sí 8 23,53% 

 
 
10. Penseu que el vostre municipi està perdent oportunitats i diners per la poca capacitat de gestió 
administrativa de l'Ajuntament?  
 
  Respostes Percentatge 
No 28 82,35% 
Sí 6 17,65% 

 
 
 
11. A nivell de subvencions, considereu que teniu les mateixes oportunitats d’accedir-hi que ajuntaments 
molt més grans que el vostre?  
 
  Respostes  Percentatge 
No 28 82,35% 
Sí 6 17,65% 
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12. El vostre Ajuntament està al dia a nivell de comptabilitat i rendició de comptes?  
 
  Respostes  Percentatge 
No 2 5,88% 
Sí 32 94,12% 

 
 
13. Penseu que si tinguéssiu més recursos, a nivell urbanístic hauríeu de fer un control més exhaustiu i 
acurat dels permisos d’obres i de les activitats?  
 
  Respostes  Percentatge 
No 13 38,24% 
Si 20 58,82% 
Sense resposta 1 2,94% 

 
 
14. Penseu que els tràmits administratius del vostre ajuntament haurien de ser més àgils per millorar la 
satisfacció del ciutadà/na?  
 
 
  Respostes  Percentatge 
No 14 41,18% 
Sí 20 58,82% 
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Bloc 4. 
Externalització de serveis 
 
15. Estaríeu disposats a contractar serveis externs a l'Ajuntament per aconseguir arribar on actualment no 
arribeu a nivell de gestió administrativa i tècnica?  
 
  Respostes  Percentatge 
No 17 50,00% 
Sense resposta 1 2,94% 
Sí 16 47,06% 

 
 
16. Us han ofert algun tipus de servei de suport tècnic i/o administratiu especialitzat en resoldre 
necessitats especifiques dels petits municipis?  
 
  Respostes Percentatge 
No 34 100,00% 
Sí 0 0,00% 

 
 
17. Com us agradaria que us fos presentat aquest servei?  
 
  Respostes Percentatge 
Per correu electrònic que enllaci amb la pàgina web  22 64,71% 
A través d'un comercial 7 20,59% 
Mitjançant carta informativa i fulletons de serveis impresos  11 32,35% 
Per venda telefònica 0 0,00% 
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Bloc 5. 
Externalització de serveis (2) 
 
18. Quins d'aquests serveis estaríeu disposats a contractar per agilitzar el funcionament administratiu del 
vostre Ajuntament?  
 
 Respostes Percentatge 
Servei de tramitació de subvencions i elaboració de memòries 7 20,59% 
Servei d'intervenció i comptabilitat 5 14,71% 
Gestió de contribucions especials 2 5,88% 
Assessorament jurídic 14 41,18% 
Projectes d'obra 8 23,53% 
Control i seguiment d'expedients de disciplina urbanística 16 47,06% 
Revisió de padrons d'impostos i de taxes municipals (IBI, taxa d'escombraries 
i altres) 4 11,76% 
Control de caducitats dels permisos d'obres atorgats  5 14,71% 
Informatització de dades dels arxius de serveis tècnics urbanístics per 
consultar els expedients per referència cadastral, propietari, etc. 5 14,71% 
Control i seguiment d'expedients d'activitats 4 11,76% 
Servei d'enginyeria 10 29,41% 
Servei d'informàtica: Instal·lació, formació i suport d'aplicacions  12 35,29% 
Servei de manteniment informàtic de la xarxa municipal i dels equips, amb un 
contracte de manteniment o per serveis puntuals 12 35,29% 
Creació, manteniment i actualització de la web municipal 7 20,59% 
Servei de Comunicació, premsa, publicacions municipals i repartiment de 
comunicats i altres 4 11,76% 
Servei d'organització d'esdeveniments i festes populars 5 14,71% 
Altres 1 2,94% 

 
 
 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 182  

Bloc 6. 
Estat de les comunicacions i accés a Internet 
 
19. Hi ha cobertura de telefonia mòbil al municipi?  
 
  Respostes Percentatge 
No 2 5,88% 
Principalment al nucli urbà 14 41,18% 
A tot el municipi 18 52,94% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 3,11   

 
 
20. Hi ha accés a Internet amb ADSL?  
 
  Respostes Percentatge 
No 10 29,41% 
Principalment al nucli urbà 15 44,12% 
A tot el municipi 7 20,59% 
Sense resposta 2 5,88% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 2,62   

 
 
21. Hi ha accés a Internet amb Wimax (Iberbanda)?  
 
  Respostes Percentatge 
No 13 38,24% 
Principalment al nucli urbà 9 26,47% 
A tot el municipi 9 26,47% 
Sense resposta 3 8,82% 
      
Qualitat del servei (entre 0 i 5) 3   
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10.2. Connexió a la banda ampla per satèl·lit.  
 
 
10.2.1. Telefónica a traves del Pla Avança 
 
Telefónica ofereix un servei de connexió de Banda Ampla per a zones sense cobertura ADSL o LMDS 
(Wimax). 
El Servei Satèl·lit Rural de Telefónica està associat al Programa d'extensió de la banda ampla en zones 
rurals i aïllades del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (PEBA)i del Pla Avança Infraestructures 
gestionat per la Generalitat de Catalunya. Només pot ser contractat per clients que estiguin situats a les 
zones d'aplicació emparades per l' esmentat programa.  
Aquest servei requereix un equipament específic que és propietat de Telefónica i requereix que un tècnic 
especialitzat de Telefónica instal·li el servei al domicili de l’interessat/da. El servei es fa a traves de 
Hispasat. 
 
Modalitats 
 
Les modalitats del servei satèl·lit rural disponibles per a la seva contractació són les següents:  
• Bàsica: Fins 256 Kbps (sentit xarxa-usuari) i fins 128 Kbps (sentit usuari-xarxa). 
• Class: Fins 512 Kbps (sentit xarxa-usuari) i fins 128 Kbps (sentit usuari-xarxa). 
• Avançada: Fins a 1 Mb (sentit xarxa-usuari) i fins 256 Kbps (sentit usuari-xarxa). 
• Premium: Fins a 2 Mb (sentit xarxa-usuari) i fins 256 Kbps (sentit usuari-xarxa). 
Aquestes modalitats descrites es comercialitzen exclusivament en règim de Tarifa Plana 24 hores, per la 
qual cosa la quota mensual empararà el consum tant de volum de descàrrega com de la durada de la 
connexió.  
Per tal de fomentar un repartiment equitatiu dels recursos de la xarxa disponibles entre els usuaris del 
servei, s'estableixen unes polítiques de restricció de la velocitat perquè un únic usuari no acapari tot 
l'ample de banda disponible, ja que tots els clients comparteixen un únic mitjà físic. 
El preu del servei és a partir de 39� al mes. 
 
Equipament de Telefónica al domicili del client 
 
El Servei Satèl·lit Rural requereix la instal·lació, al domicili de l'usuari, d'un equip propietat de 
Telefónica. Aquest equipament consisteix en:  
Conjunt extern: antena parabòlica (89 cm. de diàmetre)-amplificador-LNB.. 
Cablatge des de l'antena parabòlica fins a l'interior de les dependències de l'usuari. 
Descodificador que converteix els senyals del satèl·lit en senyals útils per al PC i a més ofereix una 
interfície Ethernet RJ45 per connectar amb el PC. 
El client haurà de disposar de la infraestructura necessària per a l'ancoratge de l'antena exterior, que 
garanteixi la seva correcta instal·lació i funcionament. 
 
Restriccions 
No es permet la contractació del servei si el client té cobertura ADSL o cobertura LMDS (Wimax). 
No es permet la contractació del servei si el client disposa d'una línia TRAC-LMDS, ja que en aquest cas 
se li oferirà el servei d'accés a Internet via LMDS. 
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10.2.2. Proveïdor independent de serveis d’Internet via satèl·lit 
 
El servei de Telefònica té la restricció de no poder ser contractat si a la zona on el volem hi ha desplegat 
un altre tipus de connexió de Banda Ampla (ADSL i/o WIMAX), encara que aquest no sigui de bona 
qualitat al punt exacte on el necessitem. Llavors haurem de triar un proveïdor independent per contractar 
el servei. 
 
L’empresa Tooway proporciona accés a Internet banda ampla via satèl·lit a nivell europeu.  
Disposa de diversos proveïdors ja establerts que faciliten la instal·lació i el manteniment d'aquest servei. 
Informática El Corte Inglés, Telecable Asturias, Avi Iberbanda i Sistelbanda són alguns exemples. 
Tooway™ es basa en el sistema satel·litari bidireccional banda ampla SurfBeam® DOCSIS® de ViaSat.  
 
Contràriament a altres serveis d'accés a Internet via satèl·lit per al gran consum, aquest sistema no 
necessita connexions per cable ni per línia telefònica. El sistema SurfBeam està completament establert a 
Estats Units i compta amb més de 250.000 usuaris. És una plataforma altament escalable, basada en 
normes obertes, que redueix considerablement el cost dels terminals i els serveis domèstics gràcies a la 
seva tecnologia de xarxes mòdem per cable, DOCSIS 1.1, una norma oberta comunament utilitzada. 
 
L’enllaç terrestre amb Internet o HUB es fa a traves de diversos teleports, que són instal·lacions que fan 
de pont entre la xarxa WAN i els satèl·lits. Alguns d’aquests HUBs utilitzats per les comunicacions 
satel·litàries de Tooway estan ubicats al teleport Skypark de Turí a Italia o el teleport d’Abertis Telecom a 
Madrid. 
El teleport de Madrid ha rebut una gran inversió per ampliar-lo i adaptar-lo, per ser un punt clau de la 
infraestructura del nou satèl·lit Ka-SAT.  
 
Actualment, Tooway opera en banda Ku i en banda Ka. La capacitat de la banda Ka es troba en el satèl·lit 
HOT BIRD 6 de Eutelsat, situat a 13° Est, i la capacitat de banda Ku en el seu satèl·lit EUROBIRD 3 a 
33° Est. L’any 2010, Eutelsat va desplegar un satèl·lit exclusiu per a la banda Ka amb múltiples feixos 
puntuals a tota Europa. 

 
Font Tooway. 

Figura 26. Mapa de cobertura per banda Ka i Banda Ku a Europa. 
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Els satèl·lits de radioteledifusió operen principalment a freqüències de la banda Ku, que té l'avantatge 
d'oferir una àmplia cobertura geogràfica a partir d'una sola zona de feix. La banda Ka, que està començant 
a utilitzar-se a Europa, ofereix altres avantatges. 
 
Banda Ku. 
• Rang de freqüències: en recepció 11.7-12.7 GHz, i en transmissió 14-17.8 GHz.  
• Avantatges: longituds d'ona mitjanes que traspassen la majoria dels obstacles i transporten una gran 
quantitat de dades.  
• Inconvenients: la majoria de les ubicacions estan adjudicades.  
 
Banda Ka. 
• Rang de freqüències: 18-31 GHz. 
• Avantatges: ampli espectre d'ubicacions disponible; les longituds d'ona transporten grans quantitats de 
dades.  
• Inconvenients: són necessaris transmissors molt potents; sensible a interferències ambientals. La unitat 
de transferència interactiva (ITU)assigna més ample de banda Ka a cada satèl·lit (1 GHz per interval de 
temps orbital). 
 
Per a les comunicacions exclusives bidireccionals, la tecnologia de feixos puntuals permet una àmplia 
reutilització de les freqüències, reduint eficaçment el cost de l'espectre. 
La tècnica, denominada reutilització d'energia, permet als satèl·lits comunicar-se amb diverses estacions 
terrestres mitjançant una mateixa freqüència, en transmetre petits feixos dirigits a cadascuna d'elles. 
L'amplària d'aquests feixos es pot ajustar per cobrir zones tan extenses com tota Europa o tan reduïdes 
com un país de la grandària de Bèlgica. Dues estacions prou distants poden rebre missatges diferents 
transmesos amb la mateixa freqüència. Les antenes dels satèl·lits estan dissenyades per transmetre 
diversos feixos en diferents adreces utilitzant el mateix reflector. 
 
La major quantitat de banda ampla disponible potencia les velocitats de transmissió i els valors de pic més 
elevats per a alguns subscriptors particulars. 
 
Les freqüències més elevades de banda Ka permeten reduir la grandària de l'antena destinada a l'equip del 
usuari final. 
 
Equipament al client 
Es necessita només una antena parabòlica de 68 cm. per al servei de banda Ka o de 96 cm. per al servei de 
banda Ku, i el mòdem Tooway™. No es necessita cap programari addicional per comunicar amb el 
mòdem de Tooway™. 
El preu es d’uns 600� aproximadament, amb la instal·lació inclosa. 
 
Modalitats 
Per a totes les opcions tenim la mateixa velocitat de pujada i de baixada: fins 3,6 Mbps de baixada(sentit 
xarxa-usuari) i fins 384 Kbps de pujada (sentit usuari-xarxa). 
 
 
Banda Ku 
• Bàsica: Fins 2,4 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 39� 
• Bronze: Fins 4 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 57� 
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• Argent: Fins 6 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 79�  
• Or: Fins 12 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 115� 
 
Banda Ka 
• Bàsica: Fins 1,2 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 39� 
• Bronze: Fins 2 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 57� 
• Argent: Fins 3 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 79�  
• Or: Fins 6 Gbytes mensuals (4 setmanes). Preu 115� 
 
Estabilitat del servei 
Les fortes precipitacions poden constituir una barrera potencial per desplegar els sistemes satel·litaris de 
banda Ka. La reducció del nivell del senyal és tan important que és difícil garantir un servei de qualitat. 
 
Per aquest motiu, ViaSat ha inclòs en el sistema SurfBeam una tecnologia d'interfície aèria per satèl·lit 
que mitiga l'esvaïment provocat per la pluja.  
 
El sistema SurfBeam respon automàticament a l'esvaïment pluvial controlant la potència ascendent i 
aplicant tècniques adaptatives de codificació de dades (Adaptive Coding and Modulation - ACM) que 
corregeixen les eventuals interrupcions, optimitzant l'ús de la banda ampla del transponder satel·litari. 
Això li concedeix a la xarxa Tooway™ una major flexibilitat, comparada amb els altres serveis 
satel·litaris bidireccionals de gran consum comercialitzats a Europa. 
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10.3. Sistemes d’assistència telemàtica remota 
 
L’empresa triada per oferir aquest eina de comunicació remota serà ISLONLINE , avalada per una gran 
quantitat de clients importants que utilitzen el seu software. 
 
10.3.1. Tipus de servei 
 
Servei remot sota demanda. ISL Light. 
 
Ofereix assistència remota des de Windows, Mac o Linux, en menys de 30 segons, sense instal·lació ni 
configuració de ports. Controla l'equip del client, transfereix arxius fàcilment, i realitza converses de 
VoIP i videoconferència. ISL Light és veritablement senzill, altament segur (256-bit AES), i a més, 
permet estalviar diners i temps evitant desplaçaments. 
Per iniciar una sessió de control remot, l'operador, només ha de donar-li un codi de sessió al client que 
aquest introduirà des del seu equip, i la sessió s'iniciarà immediatament. 
 
Accés remot desatès. ISL AlwaysOn 
 
Permet accedir i administrar equips de forma desatesa. Després d'una senzilla instal·lació en els equips als 
quals es desitja accedir, ISL AlwaysOn permet connectar-s’hi ràpidament des de qualsevol navegador, en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Amb una sola llicència pot instal·lar-se un nombre il·limitat 
d'equips desatesos. ISL AlwalysOn és compatible des de Microsoft Windows 2000 fins a Vista i és 
independent del navegador. 
 
Web Xat. ISL Pronto 
 
Comunica l’empresa amb els visitants del web des del navegador. ISL Pronto és un programari de xat en 
directe que permet atendre peticions des de la pròpia web. Consisteix en dues aplicacions: la cònsola 
d'operador, que només necessita una ràpida instal·lació i configuració, i la finestra de xat del client, que és 
una aplicació web desenvolupada en Ajax que no requereix instal·lació i és compatible amb tots els 
sistemes operatius. La comunicació està optimitzada fins i tot per a connexions lentes amb baixa latència. 
Proporciona un augment de la satisfacció dels clients donant-los ajuda en el moment precís en el qual 
tenen un dubte, sense necessitat de realitzar llargues trucades telefòniques. 
 
Reunions online. ISL Groop 
 
Aquesta opció permet realitzar formacions i demostracions en grup i en temps real. Les reunions es 
realitzen en pocs minuts: es crea una reunió i es convida als participants via email. Els participants només 
necessiten una invitació per accedir.  
 
Els sistemes d’assistència remota no tenen cap cost pels clients. 
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10.3.2. Modalitats de contractació del servei. 
 
Per a totes les modalitats es pot fer ús de tots els serveis d’aquesta suite. 
 
Servei allotjat.  
 
El software de control remot s’executa de manera transparent a uns servidors proporcionats per Islonline. 
 

  

Cupó de 
pagament 
per a ús 

Subscripció 
anual 

Subscripció 
Enterprise 

Subscripció 
Corporate 

Preu      100,00 �       390,00 �    2.390,00 �    5.790,00 �  
Minuts 500 Il·limitat Il·limitat Il·limitat 
Connexions Actives Il·limitat 1 10 25 
Connexions actives addicionals N/A      290,00 �       290,00 �       290,00 �  
Període de validesa 12 mesos 12 mesos 12 mesos 12 mesos 

Taula 30. Preus dels serveis de control remot allotjat. 

 
Llicència de servidor 
S’instal·la el software a un servidor propi i el servei és independent. 
 

  
Llicència de 

Servidor 

Llicència de 
servidor 

Enterprise 

Llicència de 
servidor 

Corporate 
       990,00 �    5.790,00 �     11.900,00 �  
Connexions Actives 1 10 Il·limitat 

Connexions actives addicionals      690,00 �       690,00 �  N/A 
Període de validesa Il·limitat Il·limitat Il·limitat 

Actualitzacions incloses  12 mesos   12 mesos   12 mesos  
Actualitzacions 15% / any 15% / any 15% / any 

Taula 31. Preus dels serveis de control remot amb llicència. 

 
Farem servir l’opció de servei allotjat ja que donades les dimensions de la nostra empresa no seria 
rendible haver de tenir un servidor dedicat a aquest propòsit. 
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10.4. Pla econòmic financer. Taules i gràfiques. 
 
10.4.1. Pla d’inversions i finançament 
 

  PRIMER 
ANY SEGON ANY TERCER ANY 

INVERSIONS INTANGIBLES 758,00 758,00 758,00 
Propietat industrial (patents i marques) 0,00 0,00 0,00 
Drets de traspàs 0,00 0,00 0,00 

Aplicacions informàtiques 758,00 758,00 758,00 
INVERSIONS MATERIALS 6.233,00 3.232,00 4.274,00 
Terrenys 0,00 0,00 0,00 
Construccions 0,00 0,00 0,00 

Maquinària 80,00 0,00 0,00 
Altres instal·lacions 0,00 0,00 0,00 
Mobiliari 2.927,00 1.260,00 1.680,00 

Equips processos informació 3.146,00 1.972,00 2.594,00 
Elements de transport 0,00 0,00 0,00 

Altre immobilitzat material 80,00 0,00 0,00 
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI 1.540,00 0,00 0,00 
Fiances a llarg termini 1.540,00 0,00 0,00 

Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00 0,00 
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 200,00     

EXISTÈNCIES 0,00     
PROVISIÓ DE FONS 31.269,00 0,00 0,00 

TOTAL INVERSIONS 40.000,00 3.990,00 5.032,00 
    

  PRIMER 
ANY SEGON ANY TERCER ANY 

Recursos propis 20.000,00 0,00 0,00 
CAPITAL SOCIAL 2.000,00 0,00 0,00 

Aportacions dels socis 18.000,00 0,00 0,00 
Crèdits o préstecs 20.000,00 0,00 0,00 
Capitalització 0,00 0,00 0,00 
Subvenció 0,00 0,00 0,00 
Desinversions 0,00 0,00 0,00 

TOTAL FINANÇAMENT 40.000,00 0,00 0,00 
    

Màxima necessitat de finançament (diners que 
necessitem per obrir i mantenir-nos) 39.029,06   

Mes en què es produeix OCTUBRE   

Coberta amb finançament a llarg 40.000,00   

Coberta amb finançament a curt (màxima 
disponibilitat de la pòlissa de crèdit) 0,00   

Taula 32. Pla d’inversions i finançament 
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10.4.2. Resultats anuals 
 

PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER 
EXERCICI   

IMPORT % IMPORT % IMPORT % 
INGRESSOS 
Vendes/Prestació de serveis 148.655,75 100,0% 346.611,56 100,0% 808.173,02 100,0% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
Altres ingressos 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
Ingressos financers 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
TOTAL INGRESSOS 148.655,75 100,0% 346.611,56 100,0% 808.173,02 100,0% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 46.823,80 31,5% 109.176,20 31,5% 254.559,49 31,5% 
Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 101.831,95 68,5% 237.435,35 68,5% 553.613,53 68,5% 
Serveis externs 23.921,63 16,1% 29.336,53 8,5% 36.946,80 4,6% 
Despeses de personal 79.691,40 53,6% 134.602,80 38,8% 238.434,60 29,5% 
EBITDA -1.781,07 -1,2% 73.496,02 21,2% 278.232,12 34,4% 
Amortitzacions 1.231,12 0,8% 1.951,72 0,6% 2.851,98 0,4% 
Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -3.012,19 -2,0% 71.544,29 20,6% 275.380,14 34,1% 
Despeses financeres 1.079,92 0,7% 911,41 0,3% 704,23 0,1% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -4.092,11 -2,8% 70.632,89 20,4% 274.675,91 34,0% 
Tributs 0,00 0,0% 14.126,58 4,1% 54.935,18 6,8% 

RESULTAT -4.092,11 -2,8% 56.506,31 16,3% 219.740,73 27,2% 

Taula 33. Resultats anuals 
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10.4.3. Resultats per mesos 
 
 

        PRIMER EXERCICI - 1 
        

 MES Total 
Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 
INGRESSOS 
Vendes/Prestació de serveis 8.722,80 9.420,62 10.174,27 10.988,22 11.867,27 12.816,65 63.989,84 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 8.722,80 9.420,62 10.174,27 10.988,22 11.867,27 12.816,65 63.989,84 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 2.747,52 2.967,32 3.204,71 3.461,08 3.737,97 4.037,01 20.155,61 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 5.975,28 6.453,30 6.969,57 7.527,13 8.129,30 8.779,65 43.834,23 68,50% 
Serveis externs 3.522,00 1.822,00 1.828,12 1.834,36 1.840,73 1.847,22 12.694,44 19,84% 
Despeses de personal 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 39.845,70 62,27% 
EBITDA -4.187,67 -2.009,65 -1.499,50 -948,18 -352,38 291,47 -8.705,91 -13,61% 
Amortitzacions 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 615,56 0,96% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -4.290,26 -2.112,24 -1.602,10 -1.050,77 -454,97 188,88 -9.321,47 -14,57% 
Despeses financeres 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 550,00 0,86% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -4.381,93 -2.203,91 -1.693,76 -1.142,44 -546,64 97,21 -9.871,47 -15,43% 
Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

RESULTAT -4.381,93 -2.203,91 -1.693,76 -1.142,44 -546,64 97,21 -9.871,47 -15,43% 

Taula 34. Resultats del  primer semestre del primer exercici. 
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        PRIMER EXERCICI - 2 
        

 MES Total 
Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 
INGRESSOS                 
Vendes/Prestació de serveis 13.841,99 3.460,50 14.949,35 16.145,29 17.436,92 18.831,87 148.655,75 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 13.841,99 3.460,50 14.949,35 16.145,29 17.436,92 18.831,87 148.655,75 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 4.359,97 1.089,99 4.708,77 5.085,47 5.492,31 5.931,69 46.823,80 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 9.482,02 2.370,50 10.240,58 11.059,83 11.944,61 12.900,18 101.831,95 68,50% 
Serveis externs 1.853,85 1.860,61 1.867,50 1.874,53 1.881,70 1.889,01 23.921,63 16,09% 
Despeses de personal 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 6.640,95 79.691,40 53,61% 
EBITDA 987,22 -6.131,05 1.732,13 2.544,35 3.421,96 4.370,22 -1.781,07 -1,20% 
Amortitzacions 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 102,59 1.231,12 0,83% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 792,96 -6.323,98 1.540,54 2.354,10 3.233,06 4.182,67 -3.542,11 -2,38% 
Despeses financeres 91,67 90,34 89,00 87,66 86,31 84,95 1.079,92 0,73% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 792,96 -6.323,98 1.540,54 2.354,10 3.233,06 4.182,67 -4.092,11 -2,75% 
Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

RESULTAT 792,96 -6.323,98 1.540,54 2.354,10 3.233,06 4.182,67 -4.092,11 -2,75% 

Taula 35. Resultats del  segon semestre del primer exercici. 
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        SEGON EXERCICI - 1 
        

 MES Total 
Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 
INGRESSOS                 
Vendes/Prestació de serveis 20.338,42 21.965,49 23.722,73 25.620,55 27.670,20 29.883,81 149.201,21 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 20.338,42 21.965,49 23.722,73 25.620,55 27.670,20 29.883,81 149.201,21 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 6.406,22 6.918,72 7.472,22 8.070,00 8.715,60 9.412,85 46.995,61 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 13.932,20 15.046,77 16.250,51 17.550,55 18.954,60 20.470,97 102.205,60 68,50% 
Serveis externs 4.156,00 2.248,50 2.256,15 2.263,95 2.271,91 2.280,03 15.476,55 10,37% 
Despeses de personal 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 67.301,40 45,11% 
EBITDA -1.440,70 1.581,37 2.777,46 4.069,70 5.465,79 6.974,04 19.427,65 13,02% 
Amortitzacions 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 975,86 0,65% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.603,35 1.418,73 2.614,82 3.907,06 5.303,14 6.811,39 18.451,79 12,37% 
Despeses financeres 83,59 82,22 80,85 79,47 78,08 76,69 480,90 0,32% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.686,94 1.336,51 2.533,97 3.827,59 5.225,06 6.734,70 17.970,90 12,04% 
Tributs 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 7.063,29 4,73% 

RESULTAT -2.864,15 159,29 1.356,76 2.650,38 4.047,85 5.557,49 10.907,61 7,34% 

Taula 36. Resultats del  primer semestre del segon exercici. 
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        SEGON EXERCICI - 2 
        

 MES Total 
Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 
INGRESSOS                 
Vendes/Prestació de serveis 32.274,52 8.068,63 34.856,48 37.645,00 40.656,60 43.909,12 346.611,56 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 32.274,52 8.068,63 34.856,48 37.645,00 40.656,60 43.909,12 346.611,56 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 10.165,87 2.541,47 10.979,14 11.857,47 12.806,07 13.830,56 109.176,20 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 22.108,64 5.527,16 23.877,34 25.787,52 27.850,52 30.078,57 237.435,35 68,50% 
Serveis externs 2.288,31 2.296,76 2.305,37 2.314,16 2.323,12 2.332,27 29.336,53 8,46% 
Despeses de personal 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 11.216,90 134.602,80 38,83% 
EBITDA 8.603,43 -7.986,50 10.355,06 12.256,46 14.310,50 16.529,40 73.496,02 21,20% 
Amortitzacions 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 162,64 1.951,72 0,56% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 8.440,79 -8.149,14 10.192,42 12.093,82 14.147,86 16.366,76 71.544,29 20,64% 
Despeses financeres 75,29 73,88 72,47 71,05 69,63 68,19 911,41 0,26% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 8.365,50 -8.223,02 10.119,95 12.022,77 14.078,23 16.298,56 70.632,89 20,38% 
Tributs 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 1.177,21 14.126,58 4,08% 

RESULTAT 7.188,29 -9.400,24 8.942,73 10.845,55 12.901,02 15.121,35 56.506,31 16,30% 

Taula 37. Resultats del  segon semestre del segon exercici. 
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        TERCER EXERCICI - 1 
        

 MES Total 
Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 
INGRESSOS                 
Vendes/Prestació de serveis 47.421,85 51.215,60 55.312,85 59.737,88 64.516,91 69.678,26 347.883,36 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 47.421,85 51.215,60 55.312,85 59.737,88 64.516,91 69.678,26 347.883,36 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 14.937,00 16.131,96 17.422,52 18.816,32 20.321,63 21.947,36 109.576,80 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 32.484,85 35.083,64 37.890,33 40.921,56 44.195,28 47.730,90 238.306,56 68,50% 
Serveis externs 5.117,00 2.841,60 2.851,39 2.861,38 2.871,57 2.881,96 19.424,90 5,58% 
Despeses de personal 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 119.217,30 34,27% 
EBITDA 7.498,30 12.372,49 15.169,39 18.190,63 21.454,16 24.979,40 99.664,37 28,65% 
Amortitzacions 237,67 237,67 237,67 237,67 237,67 237,67 1.425,99 0,41% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 7.260,64 12.134,82 14.931,72 17.952,96 21.216,50 24.741,73 98.238,37 28,24% 
Despeses financeres 66,76 65,31 63,86 62,40 60,94 59,46 378,73 0,11% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 7.193,88 12.069,51 14.867,86 17.890,56 21.155,56 24.682,27 97.859,65 28,13% 
Tributs 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 27.467,59 7,90% 

RESULTAT 2.615,95 7.491,58 10.289,93 13.312,63 16.577,63 20.104,33 70.392,06 20,23% 

Taula 38. Resultats del  primer semestre del tercer exercici. 
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        TERCER EXERCICI - 2 
        

 MES Total 
Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 
INGRESSOS                 
Vendes/Prestació de serveis 75.252,52 18.813,13 81.272,73 87.774,54 94.796,51 102.380,23 808.173,02 100,00% 
Subvencions a l'explotació 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
Altres ingressos             0,00 0,00% 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
TOTAL INGRESSOS 75.252,52 18.813,13 81.272,73 87.774,54 94.796,51 102.380,23 808.173,02 100,00% 
DESPESES 
Compres/Treballs d'altres empreses 23.703,15 5.925,79 25.599,40 27.647,35 29.859,14 32.247,87 254.559,49 31,50% 
Variació d'existències 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
MARGE DE CONTRIBUCIÓ 51.549,38 12.887,34 55.673,33 60.127,19 64.937,37 70.132,36 553.613,53   
Serveis externs 2.892,56 2.903,37 2.914,40 2.925,64 2.937,12 2.948,82 36.946,80 4,57% 
Despeses de personal 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 19.869,55 238.434,60 29,50% 
EBITDA 28.787,27 -9.885,58 32.889,38 37.332,00 42.130,70 47.313,99 278.232,12 34,43% 
Amortitzacions 237,67 237,67 237,67 237,67 237,67 237,67 2.851,98 0,35% 
Provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 28.549,60 -10.123,24 32.651,71 37.094,33 41.893,04 47.076,32 275.380,14 34,07% 
Despeses financeres 57,99 56,50 55,01 53,51 52,00 50,49 704,23 0,09% 
RESULTAT ABANS IMPOSTOS 28.491,62 -10.179,74 32.596,71 37.040,82 41.841,03 47.025,83 274.675,91 33,99% 
Tributs 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 4.577,93 54.935,18 6,80% 

RESULTAT 23.913,69 -14.757,67 28.018,77 32.462,89 37.263,10 42.447,90 219.740,73 27,19% 

Taula 39. Resultats del  segon semestre del tercer exercici. 
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10.4.4. Pla de tresoreria 
 
  PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI 
COBRAMENTS 
Ingressos 112.386,97 298.314,62 695.562,01 

IVA COBRAT 20.229,65 53.696,63 125.201,16 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 

Finançament 8.731,00 3.990,00 5.032,00 

TOTAL COBRAMENTS 141.347,62 356.001,25 825.795,17 
    

PAGAMENTS       
Compres i treballs d'altres 35.399,81 93.963,57 219.089,11 
Serveis externs 22.890,03 28.463,89 36.039,60 
Lloguers 3.788,40 3.975,36 4.132,80 
Leasing 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 
Serveis de professionals 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 4.023,63 5.029,53 6.437,80 
Assegurances 400,00 400,00 400,00 
Serveis bancaris 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 4.623,00 6.984,00 10.464,00 
Despeses diversos 10.055,00 12.075,00 14.605,00 
Despeses de personal 69.284,99 118.432,94 208.991,41 
Retribucions (net) 51.570,45 84.919,50 146.785,05 
Treballadors (personal) 21.990,45 50.239,50 103.945,05 
Promotors 29.580,00 34.680,00 42.840,00 
Seguretat Social 17.714,54 33.513,44 62.206,36 
Empresa (personal) 8.258,25 19.808,25 41.571,75 
Treballadors (personal) 1.589,09 3.811,59 7.999,41 
Promotors 7.867,20 9.893,60 12.635,20 

Hisenda Pública  7.092,99 19.682,90 62.686,40 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 7.092,99 14.036,24 24.452,85 
Pagaments a compte IRPF 0,00 5.646,67 38.233,56 
Inversions 7.766,72 3.439,66 4.337,93 
Despeses financeres (interessos) 1.079,92 911,41 704,23 
Devolució préstecs i leasing 1.762,22 3.672,87 3.880,05 
IVA PAGAT 11.534,13 22.672,36 46.708,53 
TOTAL PAGAMENTS 156.810,80 291.239,60 582.437,28 
    

SALDO INICIAL 31.269,00 4.094,92 34.662,57 
COBRAMENTS - PAGAMENTS -15.463,18 64.761,66 243.357,89 
LIQUIDACIÓ IVA 7.720,89 29.162,00 72.786,78 

SALDO FINAL 8.084,92 39.694,57 205.233,69 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 4.156,31 0,00 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 4.156,31 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 

Taula 40. Pla de tresoreria per anys. 
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10.4.5. Tresoreria per mesos 
 

            
PRIMER EXERCICI 

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 
COBRAMENTS               
Ingressos 0,00 0,00 8.722,80 9.420,62 10.174,27 10.988,22 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   0,00 0,00 8.722,80 9.420,62 10.174,27 10.988,22 
IVA COBRAT 0,00 0,00 1.570,10 1.695,71 1.831,37 1.977,88 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 8.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 8.731,00 0,00 10.292,90 11.116,34 12.005,64 12.966,09 
        
PAGAMENTS               
Compres i treballs d'altres 0,00 0,00 2.747,52 2.967,32 3.204,71 3.461,08 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 2.747,52 2.967,32 3.204,71 3.461,08 
Serveis externs 3.252,70 1.752,70 1.758,82 1.765,06 1.771,43 1.777,92 
Lloguers 315,70 315,70 315,70 315,70 315,70 315,70 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 300,00 306,00 312,12 318,36 324,73 331,22 
Assegurances 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 597,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 
Despeses diverses 1.640,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 
Despeses de personal 4.015,11 5.625,52 5.625,52 5.625,52 5.625,52 7.320,09 
Retribucions (net) 4.015,11 4.015,11 4.015,11 4.015,11 4.015,11 5.709,68 

Treballadors (personal) 1.550,11 1.550,11 1.550,11 1.550,11 1.550,11 3.244,68 
Promotors 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 

Seguretat Social 0,00 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 
Empresa (personal) 0,00 750,75 750,75 750,75 750,75 750,75 

Treballadors (personal) 0,00 144,46 144,46 144,46 144,46 144,46 
Promotors 0,00 715,20 715,20 715,20 715,20 715,20 

Hisenda Pública 0,00 0,00 0,00 2.279,19 0,00 0,00 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 0,00 0,00 0,00 2.279,19 0,00 0,00 
Pagaments a compte IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversions 7.766,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despeses financeres (interessos) 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 
Devolució préstec  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IVA PAGAT 1.490,24 327,96 823,62 864,30 908,18 955,50 

(2) TOTAL PAGAMENTS 16.616,44 7.797,85 11.047,14 13.593,06 11.601,50 13.606,26 
        
SALDO INICIAL 31.269,00 23.383,56 15.585,72 14.831,48 11.010,34 11.414,48 
COBRAMENTS - PAGAMENTS -7.885,44 -7.797,85 -754,24 -2.476,72 404,14 -640,17 
LIQUIDACIÓ IVA 0,00 0,00 0,00 1.344,41 0,00 0,00 
SALDO FINAL 23.383,56 15.585,72 14.831,48 11.010,34 11.414,48 10.774,31 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taula 41 Pla de tresoreria, primer semestre del primer exercici. 
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PRIMER EXERCICI 
JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

TOTAL 

COBRAMENTS                 
Ingressos 11.867,27 12.816,65 13.841,99 3.460,50 14.949,35 16.145,29 112.386,97 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   11.867,27 12.816,65 13.841,99 3.460,50 14.949,35 16.145,29 112.386,97 
IVA COBRAT 2.136,11 2.307,00 2.491,56 622,89 2.690,88 2.906,15 20.229,65 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.731,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 14.003,38 15.123,65 16.333,55 4.083,39 17.640,23 19.051,45 141.347,62 
         
PAGAMENTS                 
Compres i treballs d'altres 3.737,97 4.037,01 4.359,97 1.089,99 4.708,77 5.085,47 35.399,81 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 3.737,97 4.037,01 4.359,97 1.089,99 4.708,77 5.085,47 35.399,81 
Serveis externs 1.784,55 1.791,31 1.798,20 1.805,23 1.812,40 1.819,71 22.890,03 
Lloguers 315,70 315,70 315,70 315,70 315,70 315,70 3.788,40 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 337,85 344,61 351,50 358,53 365,70 373,01 4.023,63 
Assegurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 4.623,00 
Despeses diverses 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 10.055,00 
Despeses de personal 5.625,52 5.625,52 5.625,52 5.625,52 5.625,52 7.320,09 69.284,99 
Retribucions (net) 4.015,11 4.015,11 4.015,11 4.015,11 4.015,11 5.709,68 51.570,45 

Treballadors (personal) 1.550,11 1.550,11 1.550,11 1.550,11 1.550,11 3.244,68 21.990,45 
Promotors 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 2.465,00 29.580,00 

Seguretat Social 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 1.610,41 17.714,54 
Empresa (personal) 750,75 750,75 750,75 750,75 750,75 750,75 8.258,25 

Treballadors (personal) 144,46 144,46 144,46 144,46 144,46 144,46 1.589,09 
Promotors 715,20 715,20 715,20 715,20 715,20 715,20 7.867,20 

Hisenda Pública 2.534,61 0,00 0,00 2.279,19 0,00 0,00 7.092,99 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 2.534,61 0,00 0,00 2.279,19 0,00 0,00 7.092,99 
Pagaments a compte  IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.766,72 
Despeses financeres (interessos) 91,67 90,34 89,00 87,66 86,31 84,95 1.079,92 
Devolució préstec  290,36 291,69 293,02 294,37 295,72 297,07 1.762,22 
IVA PAGAT 1.006,53 1.061,57 1.120,94 533,61 1.186,28 1.255,41 11.534,13 

(2) TOTAL PAGAMENTS 15.071,21 12.897,43 13.286,66 11.715,56 13.714,99 15.862,70 156.810,80 
         
SALDO INICIAL 10.774,31 6.302,01 8.528,24 11.575,13 970,94 4.896,18 31.269,00 
COBRAMENTS - PAGAMENTS -1.067,82 2.226,22 3.046,89 -7.632,18 3.925,24 3.188,74 -15.463,18 
LIQUIDACIÓ IVA 3.404,48 0,00 0,00 2.972,01 0,00 0,00 7.720,89 
SALDO FINAL 6.302,01 8.528,24 11.575,13 970,94 4.896,18 8.084,92 8.084,92 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taula 42 Pla de tresoreria, segon semestre del primer exercici. 
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SEGON EXERCICI 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

COBRAMENTS               
Ingressos 17.436,92 18.831,87 20.338,42 21.965,49 23.722,73 25.620,55 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   17.436,92 18.831,87 20.338,42 21.965,49 23.722,73 25.620,55 
IVA COBRAT 3.138,65 3.389,74 3.660,92 3.953,79 4.270,09 4.611,70 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 3.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 24.565,56 22.221,61 23.999,34 25.919,28 27.992,83 30.232,25 
        
PAGAMENTS               
Compres i treballs d'altres 5.492,31 5.931,69 6.406,22 6.918,72 7.472,22 8.070,00 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 5.492,31 5.931,69 6.406,22 6.918,72 7.472,22 8.070,00 
Serveis externs 4.083,28 2.175,78 2.183,43 2.191,23 2.199,19 2.207,31 
Lloguers 331,28 331,28 331,28 331,28 331,28 331,28 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 375,00 382,50 390,15 397,95 405,91 414,03 
Assegurances 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 
Despeses diverses 2.395,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 
Despeses de personal 8.041,32 9.331,19 9.331,19 9.331,19 9.331,19 13.205,47 
Retribucions (net) 6.430,91 6.430,91 6.430,91 6.430,91 6.430,91 10.305,20 

Treballadors (personal) 3.540,91 3.540,91 3.540,91 3.540,91 3.540,91 7.415,20 
Promotors 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 

Seguretat Social 1.610,41 2.900,28 2.900,28 2.900,28 2.900,28 2.900,28 
Empresa (personal) 750,75 1.732,50 1.732,50 1.732,50 1.732,50 1.732,50 

Treballadors (personal) 144,46 333,38 333,38 333,38 333,38 333,38 
Promotors 715,20 834,40 834,40 834,40 834,40 834,40 

Hisenda Pública 2.534,61 0,00 0,00 4.062,01 0,00 0,00 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 2.534,61 0,00 0,00 3.625,30 0,00 0,00 
Pagaments a compte IRPF 0,00 0,00 0,00 436,71 0,00 0,00 
Inversions 3.439,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despeses financeres (interessos) 83,59 82,22 80,85 79,47 78,08 76,69 
Devolució préstec  298,43 299,80 301,18 302,56 303,94 305,34 
IVA PAGAT 2.215,04 1.472,43 1.559,23 1.652,88 1.753,94 1.863,01 

(2) TOTAL PAGAMENTS 26.188,24 19.293,11 19.862,09 24.538,06 21.138,57 25.727,81 
        
SALDO INICIAL 4.094,92 0,00 0,00 4.091,29 0,00 5.672,39 
COBRAMENTS - PAGAMENTS -1.622,68 2.928,50 4.137,25 1.381,23 6.854,26 4.504,44 
LIQUIDACIÓ IVA 5.446,69 0,00 0,00 6.654,39 0,00 0,00 
SALDO FINAL -2.974,45 2.928,50 4.137,25 -1.181,87 6.854,26 10.176,84 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 2.974,45 0,00 0,00 1.181,87 0,00 0,00 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 2.928,50 45,95 0,00 1.181,87 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 2.974,45 45,95 0,00 1.181,87 0,00 0,00 

Taula 43 Pla de tresoreria, primer semestre del segon exercici. 
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SEGON EXERCICI 
JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

TOTAL 

COBRAMENTS                 
Ingressos 27.670,20 29.883,81 32.274,52 8.068,63 34.856,48 37.645,00 298.314,62 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   27.670,20 29.883,81 32.274,52 8.068,63 34.856,48 37.645,00 298.314,62 
IVA COBRAT 4.980,64 5.379,09 5.809,41 1.452,35 6.274,17 6.776,10 53.696,63 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 32.650,83 35.262,90 38.083,93 9.520,98 41.130,65 44.421,10 356.001,25 
         
PAGAMENTS                 
Compres i treballs d'altres 8.715,60 9.412,85 10.165,87 2.541,47 10.979,14 11.857,47 93.963,57 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 8.715,60 9.412,85 10.165,87 2.541,47 10.979,14 11.857,47 93.963,57 
Serveis externs 2.215,59 2.224,04 2.232,65 2.241,44 2.250,40 2.259,55 28.463,89 
Lloguers 331,28 331,28 331,28 331,28 331,28 331,28 3.975,36 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 422,31 430,76 439,37 448,16 457,12 466,27 5.029,53 
Assegurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 582,00 6.984,00 
Despeses diverses 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 12.075,00 
Despeses de personal 9.331,19 9.331,19 9.331,19 9.331,19 9.331,19 13.205,47 118.432,94 
Retribucions (net) 6.430,91 6.430,91 6.430,91 6.430,91 6.430,91 10.305,20 84.919,50 

Treballadors (personal) 3.540,91 3.540,91 3.540,91 3.540,91 3.540,91 7.415,20 50.239,50 
Promotors 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00 34.680,00 

Seguretat Social 2.900,28 2.900,28 2.900,28 2.900,28 2.900,28 2.900,28 33.513,44 
Empresa (personal) 1.732,50 1.732,50 1.732,50 1.732,50 1.732,50 1.732,50 19.808,25 

Treballadors (personal) 333,38 333,38 333,38 333,38 333,38 333,38 3.811,59 
Promotors 834,40 834,40 834,40 834,40 834,40 834,40 9.893,60 

Hisenda Pública 7.408,49 0,00 0,00 5.677,79 0,00 0,00 19.682,90 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 4.251,02 0,00 0,00 3.625,30 0,00 0,00 14.036,24 
Pagaments a compte IRPF 3.157,47 0,00 0,00 2.052,49 0,00 0,00 5.646,67 
Inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.439,66 
Despeses financeres (interessos) 75,29 73,88 72,47 71,05 69,63 68,19 911,41 
Devolució préstec  306,73 308,14 309,55 310,97 312,40 313,83 3.672,87 
IVA PAGAT 1.980,70 2.107,73 2.244,82 874,01 2.394,41 2.554,15 22.672,36 

(2) TOTAL PAGAMENTS 30.033,59 23.457,82 24.356,56 21.047,92 25.337,16 30.258,67 291.239,60 
         
SALDO INICIAL 10.176,84 3.765,24 15.570,32 29.297,69 9.738,66 25.532,15 4.094,92 
COBRAMENTS - PAGAMENTS 2.617,24 11.805,08 13.727,37 -11.526,94 15.793,48 14.162,43 64.761,66 
LIQUIDACIÓ IVA 9.028,84 0,00 0,00 8.032,09 0,00 0,00 29.162,00 
SALDO FINAL 3.765,24 15.570,32 29.297,69 9.738,66 25.532,15 39.694,57 39.694,57 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156,31 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.156,31 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taula 44 Pla de tresoreria, segon semestre del segon exercici. 
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TERCER EXERCICI 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

COBRAMENTS               
Ingressos 40.656,60 43.909,12 47.421,85 51.215,60 55.312,85 59.737,88 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   40.656,60 43.909,12 47.421,85 51.215,60 55.312,85 59.737,88 
IVA COBRAT 7.318,19 7.903,64 8.535,93 9.218,81 9.956,31 10.752,82 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 5.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 53.006,78 51.812,77 55.957,79 60.434,41 65.269,16 70.490,70 
        
PAGAMENTS               
Compres i treballs d'altres 12.806,07 13.830,56 14.937,00 16.131,96 17.422,52 18.816,32 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 12.806,07 13.830,56 14.937,00 16.131,96 17.422,52 18.816,32 
Serveis externs 5.041,40 2.766,00 2.775,79 2.785,78 2.795,97 2.806,36 
Lloguers 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 480,00 489,60 499,39 509,38 519,57 529,96 
Assegurances 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 
Despeses diverses 2.945,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 
Despeses de personal 13.795,36 16.286,55 16.286,55 16.286,55 16.286,55 24.308,55 
Retribucions (net) 10.895,09 10.895,09 10.895,09 10.895,09 10.895,09 18.917,09 

Treballadors (personal) 7.325,09 7.325,09 7.325,09 7.325,09 7.325,09 15.347,09 
Promotors 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 

Seguretat Social 2.900,28 5.391,46 5.391,46 5.391,46 5.391,46 5.391,46 
Empresa (personal) 1.732,50 3.621,75 3.621,75 3.621,75 3.621,75 3.621,75 

Treballadors (personal) 333,38 696,91 696,91 696,91 696,91 696,91 
Promotors 834,40 1.072,80 1.072,80 1.072,80 1.072,80 1.072,80 

Hisenda Pública 12.730,93 0,00 0,00 13.098,48 0,00 0,00 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 4.251,02 0,00 0,00 6.272,23 0,00 0,00 
Pagaments a compte IRPF 8.479,91 0,00 0,00 6.826,25 0,00 0,00 
Inversions 4.337,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despeses financeres (interessos) 66,76 65,31 63,86 62,40 60,94 59,46 
Devolució préstec  315,27 316,71 318,16 319,62 321,09 322,56 
IVA PAGAT 3.848,22 3.000,99 3.201,91 3.418,80 3.652,94 3.905,69 

(2) TOTAL PAGAMENTS 52.941,94 36.266,12 37.583,28 52.103,60 40.540,00 50.218,95 
        
SALDO INICIAL 34.662,57 21.463,29 37.009,94 55.384,45 46.606,47 71.335,64 
COBRAMENTS - PAGAMENTS 64,84 15.546,65 18.374,51 8.330,81 24.729,17 20.271,75 
LIQUIDACIÓ IVA 13.264,13 0,00 0,00 17.108,79 0,00 0,00 
SALDO FINAL 21.463,29 37.009,94 55.384,45 46.606,47 71.335,64 91.607,39 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taula 45 Pla de tresoreria, primer semestre del tercer exercici. 
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TERCER EXERCICI 
JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

TOTAL 

COBRAMENTS                 
Ingressos 64.516,91 69.678,26 75.252,52 18.813,13 81.272,73 87.774,54 695.562,01 
Vendes de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prestació de serveis   64.516,91 69.678,26 75.252,52 18.813,13 81.272,73 87.774,54 695.562,01 
IVA COBRAT 11.613,04 12.542,09 13.545,45 3.386,36 14.629,09 15.799,42 125.201,16 
Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvencions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Finançament 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.032,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 76.129,95 82.220,35 88.797,98 22.199,49 95.901,82 103.573,96 825.795,17 
         
PAGAMENTS                 
Compres i treballs d'altres 20.321,63 21.947,36 23.703,15 5.925,79 25.599,40 27.647,35 219.089,11 
Compres de mercaderies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Treballs d'altres empreses 20.321,63 21.947,36 23.703,15 5.925,79 25.599,40 27.647,35 219.089,11 
Serveis externs 2.816,96 2.827,77 2.838,80 2.850,04 2.861,52 2.873,22 36.039,60 
Lloguers 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 344,40 4.132,80 
Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reparacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Serveis professionals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Comissions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transport d'existències 540,56 551,37 562,40 573,64 585,12 596,82 6.437,80 
Assegurances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 
SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Publicitat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subministraments 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 10.464,00 
Despeses diverses 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 14.605,00 
Despeses de personal 16.286,55 16.286,55 16.286,55 16.286,55 16.286,55 24.308,55 208.991,41 
Retribucions (net) 10.895,09 10.895,09 10.895,09 10.895,09 10.895,09 18.917,09 146.785,05 

Treballadors (personal) 7.325,09 7.325,09 7.325,09 7.325,09 7.325,09 15.347,09 103.945,05 
Promotors 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 42.840,00 

Seguretat Social 5.391,46 5.391,46 5.391,46 5.391,46 5.391,46 5.391,46 62.206,36 
Empresa (personal) 3.621,75 3.621,75 3.621,75 3.621,75 3.621,75 3.621,75 41.571,75 

Treballadors (personal) 696,91 696,91 696,91 696,91 696,91 696,91 7.999,41 
Promotors 1.072,80 1.072,80 1.072,80 1.072,80 1.072,80 1.072,80 12.635,20 

Hisenda Pública 20.403,05 0,00 0,00 16.453,94 0,00 0,00 62.686,40 
Impost d'Activitats Econòmiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retencions IRPF 7.657,37 0,00 0,00 6.272,23 0,00 0,00 24.452,85 
Pagaments a compte IRPF 12.745,68 0,00 0,00 10.181,72 0,00 0,00 38.233,56 
Inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.337,93 
Despeses financeres (interessos) 57,99 56,50 55,01 53,51 52,00 50,49 704,23 
Devolució préstec  324,04 325,52 327,01 328,51 330,02 331,53 3.880,05 
IVA PAGAT 4.178,55 4.473,13 4.791,16 1.593,26 5.136,57 5.507,31 46.708,53 

(2) TOTAL PAGAMENTS 64.388,76 45.916,83 48.001,67 43.491,61 50.266,06 60.718,45 582.437,28 
         
SALDO INICIAL 91.607,39 80.986,67 117.290,19 158.086,49 116.742,43 162.378,18 34.662,57 
COBRAMENTS - PAGAMENTS 11.741,19 36.303,52 40.796,30 -21.292,11 45.635,75 42.855,51 243.357,89 
LIQUIDACIÓ IVA 22.361,91 0,00 0,00 20.051,95 0,00 0,00 72.786,78 
SALDO FINAL 80.986,67 117.290,19 158.086,49 116.742,43 162.378,18 205.233,69 205.233,69 
DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Taula 46 Pla de tresoreria, segon semestre del tercer exercici. 
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10.4.6. Balanç de situació 
 

ACTIU MES ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 
Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 

IMMOBILITZAT 6.335,60 11,07% 7.823,53 5,31% 9.309,48 2,08% 
IMMOBILITZAT INTANGIBLE 490,09 0,86% 816,81 0,55% 980,17 0,22% 
Propietat industrial (patents i marques) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Drets de traspàs 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Aplicacions informàtiques 653,45 1,14% 1.306,90 0,89% 1.960,34 0,44% 
Amort. Acum. Immob. Immaterial -163,36 -0,29% -490,09 -0,33% -980,17 -0,22% 

IMMOBILITZAT MATERIAL 4.305,52 7,52% 5.466,72 3,71% 6.789,31 1,52% 
Terrenys 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Construccions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Maquinària 68,97 0,12% 68,97 0,05% 68,97 0,02% 
Altres instal·lacions 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Mobiliari 2.523,28 4,41% 3.609,48 2,45% 5.057,76 1,13% 
Equips processos informació 2.712,07 4,74% 4.412,07 3,00% 6.648,28 1,49% 
Elements de transport 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Altre immobilitzat material 68,97 0,12% 68,97 0,05% 68,97 0,02% 
Amort. Acum. Immob. Material -1.067,76 -1,87% -2.692,76 -1,83% -5.054,66 -1,13% 
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG 
TERMINI 1.540,00 2,69% 1.540,00 1,05% 1.540,00 0,34% 

Fiances a llarg termini 1.540,00 2,69% 1.540,00 1,05% 1.540,00 0,34% 
Dipòsits a llarg termini 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
EXISTÈNCIES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Existències 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
DEUTORS 42.797,17 74,80% 99.787,55 67,74% 232.668,55 52,03% 
Bestretes a proveïdors   0,00%   0,00%   0,00% 
Clients 42.797,17 74,80% 99.787,55 67,74% 232.668,55 52,03% 
Efectes a cobrar   0,00%   0,00%   0,00% 
Deutors diversos   0,00%   0,00%   0,00% 
Bestretes remuneracions   0,00%   0,00%   0,00% 
Hisenda Pública deutora 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Provisions per insolvències 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
INVERSIONS FINANCERES 
TEMPORALS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Altres inversions financeres temporals 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

COMPTES FINANCERS 8.084,92 14,13% 39.694,57 26,95% 205.233,69 45,89% 
Comptes corrents amb socis   0,00%   0,00%   0,00% 
Tresoreria 8.084,92 14,13% 39.694,57 26,95% 205.233,69 45,89% 
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Despeses anticipades 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

SUMA ACTIU 57.217,70  147.305,66  447.211,72  

Taula 47. Balanç de situació, Actiu. 
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PASSIU MES ANY 2012 ANY 2013 ANY 2014 

Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 
PATRIMONI NET -2.092,11 -3,66% 54.414,20 36,94% 274.154,93 61,30% 
Capital social 2.000,00 3,50% 2.000,00 1,36% 2.000,00 0,45% 
Reserves 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Romanent   0,00% 0,00 0,00% 52.414,20 11,72% 
Resultat negatiu d'exercicis anteriors   0,00% -4.092,11 -2,78% 0,00 0,00% 
Pèrdues i guanys -4.092,11 -7,15% 56.506,31 38,36% 219.740,73 49,14% 
Subvencions oficials de capital 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

PASIU NO CORRENT 14.564,91 25,46% 10.684,86 7,25% 6.585,94 1,47% 
Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit 14.564,91 25,46% 10.684,86 7,25% 6.585,94 1,47% 
Efectes a pagar a llarg termini   0,00%   0,00%   0,00% 
PASIU CORRENT 44.744,90 78,20% 82.206,61 55,81% 166.470,85 37,22% 
Proveïdors 13.480,31 23,56% 31.431,23 21,34% 73.286,27 16,39% 
Creditors   0,00%   0,00%   0,00% 
Bestretes de clients   0,00%   0,00%   0,00% 
Remuneracions pendent de pagament 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Hisenda pública creditora 7.981,30 13,95% 25.995,06 17,65% 65.694,20 14,69% 
HP creditora per IS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
HP creditora per IRPF 2.534,61 4,43% 12.730,93 8,64% 32.838,91 7,34% 
HP creditora per IVA 5.446,69 9,52% 13.264,13 9,00% 32.855,29 7,35% 
Organismes Seg. Social creditors 1.610,41 2,81% 2.900,28 1,97% 5.391,46 1,21% 
Personal 895,21 1,56% 2.065,88 1,40% 4.318,66 0,97% 
Promotors 715,20 1,25% 834,40 0,57% 1.072,80 0,24% 
Deutes a curt amb ent. de crèdit 3.672,87 6,42% 3.880,05 2,63% 4.098,91 0,92% 
Comptes corrents amb socis 18.000,00 31,46% 18.000,00 12,22% 18.000,00 4,02% 

SUMA PASSIU 57.217,70  147.305,66  447.211,72  

Taula 48. Balanç de situació, Passiu. 
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10.4.7. Punt d’equilibri 
 

PRIMER EXERCICI  
   

Vendes de mercaderies 0,00 

INGRESSOS MENSUALS 12.387,98 
Total 12.387,98 

COSTOS FIXOS MENSUALS  
LLOGUERS 385,00 
LEASING 0,00 
REPARACIONS 0,00 
SERV. PROF. IND. 0,00 
TRANSPORTS 335,30 
PRIMES D' ASSEGURANCES 33,33 
PUBLICITAT 0,00 
SUBMINISTRAMENTS 385,25 
Aigua 35,92 

Gas 0,00 
Electricitat 63,33 
Combustible 0,00 

Telèfon, fax i internet 286,00 
DESPESES DIVERSES 837,92 
Gestoria 100,00 
Oficina 15,00 
Manutenció 400,00 

Varis 322,92 
DESPESES DE CONSTITUCIÓ 16,67 
TRIBUTS 0,00 
PERSONAL 6.640,95 
DESPESES FINANCERES 89,99 
AMORTITZACIONS 102,59 

TOTAL COSTOS FIXOS 8.810,34 

Taula 49. Punt d’equilibri primer exercici. Ingressos i costos. 
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MARGE COMERCIAL 68,50% 40,00% 100,00%    

  Màxim Mínim    

PUNT D'EQUILIBRI 12.861,46 22.025,85 8.810,34    

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 12.926,07      

       

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 103,82%      
       

  INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS 
INGRESSOS PUNT 

D'EQUILIBRI 
SERVEIS / PRODUCTES 

PREU 
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT 

A. Intervenció i comptabilitat 40,00 160 6.400,00 4,91% 15,8 631 
B. Memòries 55,00 160 8.800,00 6,75% 15,8 868 
C. Informàtica 40,00 480 19.200,00 14,72% 47,3 1.894 
D. Arquitectura 60,00 640 38.400,00 29,45% 63,1 3.787 
E. Contribucions especials 30,00 160 4.800,00 3,68% 15,8 473 
F. Assessorament jurídic 60,00 160 9.600,00 7,36% 15,8 947 
G. Enginyeria 60,00 320 19.200,00 14,72% 31,6 1.894 
H. Suport administratiu 30,00 800 24.000,00 18,40% 78,9 2.367 

TOTAL SERVEIS     130.400,00 100,00%   12.861,46 

Taula 50. Punt d’equilibri primer exercici. Marge comercial i ingressos potencials mensuals. 
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Figura 27. Gràfic. Punt d’equilibri pel primer exercici. 
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SEGON EXERCICI  

  
Vendes de mercaderies 0,00 

INGRESSOS MENSUALS 28.884,30 
Total 28.884,30 

  

COSTOS FIXOS MENSUALS  
LLOGUERS 404,00 
LEASING 0,00 
REPARACIONS 0,00 
SERV. PROF. IND. 0,00 
TRANSPORTS 419,13 
PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 
PUBLICITAT 0,00 
SUBMINISTRAMENTS 582,00 
Aigua 30,00 
Gas 0,00 

Electricitat 80,00 
Combustible 0,00 

Telèfon, fax i Internet 472,00 
DESPESES DIVERSES 1.006,25 
Gestoria 100,00 
Oficina 30,00 
Manutenció 500,00 

Varis 376,25 
TRIBUTS 1.177,21 
PERSONAL 11.216,90 
DESPESES FINANCERES 75,95 
AMORTITZACIONS 162,64 

TOTAL COSTOS FIXOS 15.077,42 

Taula 51. Punt d’equilibri segon exercici. Ingressos i costos. 
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MARGE COMERCIAL 68,50%      

       

PUNT D'EQUILIBRI 22.010,24      

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 22.219,62      

       

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 76,20%      
       

  INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS 
INGRESSOS PUNT 

D'EQUILIBRI 
SERVEIS / PRODUCTES 

PREU 
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT 

A. Intervenció  i comptabilitat 40,00 160 6.400,00 4,91% 27,0 1.080 
B. Memòries 55,00 160 8.800,00 6,75% 27,0 1.485 
C. Informàtica 40,00 480 19.200,00 14,72% 81,0 3.241 
D. Arquitectura 60,00 640 38.400,00 29,45% 108,0 6.482 
E. Contribucions especials 30,00 160 4.800,00 3,68% 27,0 810 
F. Assessorament jurídic 60,00 160 9.600,00 7,36% 27,0 1.620 
G. Enginyeria 60,00 320 19.200,00 14,72% 54,0 3.241 
H. Suport administratiu 30,00 800 24.000,00 18,40% 135,0 4.051 

TOTAL SERVEIS     130.400,00 100,00%   22.010,24 

Taula 52. Punt d’equilibri segon exercici. Marge comercial i ingressos potencials mensuals. 
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Figura 28. Gràfic. Punt d’equilibri pel segon exercici 
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TERCER EXERCICI  

  

Vendes de mercaderies 0,00 

INGRESSOS MENSUALS 67.347,75 
Total 67.347,75 

  

COSTOS FIXOS MENSUALS  
LLOGUERS 420,00 
LEASING 0,00 
REPARACIONS 0,00 
SERV. PROF. IND. 0,00 
TRANSPORTS 536,48 
PRIMES D'ASSEGURANCES 33,33 
PUBLICITAT 0,00 
SUBMINISTRAMENTS 872,00 
Aigua 35,00 
Gas 0,00 
Electricitat 79,00 

Combustible 0,00 
Telèfon, fax i Internet 758,00 

DESPESES DIVERSES 1.217,08 
Gestoria 100,00 
Oficina 60,00 

Manutenció 650,00 
Varis 407,08 

TRIBUTS 4.577,93 
PERSONAL 19.869,55 
DESPESES FINANCERES 58,69 
AMORTITZACIONS 237,67 

TOTAL COSTOS FIXOS 27.822,73 

Taula 53. Punt d’equilibri tercer exercici. Ingressos i costos. 
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MARGE COMERCIAL 68,50%      

       

PUNT D'EQUILIBRI 40.616,03      

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 40.741,09      
Basat en el Model Be       

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 60,31%      
       

  INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS 
INGRESSOS PUNT 

D'EQUILIBRI 
SERVEIS / PRODUCTES 

PREU 
UNITATS IMPORT % UNITATS IMPORT 

A. Intervenció  i comptabilitat 40,00 160 6.400,00 4,91% 49,8 1.993 
B. Memòries 55,00 160 8.800,00 6,75% 49,8 2.741 
C. Informàtica 40,00 480 19.200,00 14,72% 149,5 5.980 
D. Arquitectura 60,00 640 38.400,00 29,45% 199,3 11.961 
E. Contribucions especials 30,00 160 4.800,00 3,68% 49,8 1.495 
F. Assessorament jurídic 60,00 160 9.600,00 7,36% 49,8 2.990 
G. Enginyeria 60,00 320 19.200,00 14,72% 99,7 5.980 
H. Suport administratiu 30,00 800 24.000,00 18,40% 249,2 7.475 
TOTAL SERVEIS     130.400,00 100,00%   40.616,03 

Taula 54. Punt d’equilibri tercer exercici. Marge comercial i ingressos potencials mensuals. 
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Figura 29. Gràfic. Punt d’equilibri pel tercer exercici 
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10.4.8. Anàlisi bàsica i desviació de les previsions d’ingressos i despeses 
 
 
 

COMPTES D'EXPLOTACIÓ   
    
 ANY 1 ANY 2 ANY 3 
 Import Import Import 
Ingressos 148.655,75 346.611,56 808.173,02 
Costos variables 46.823,80 109.176,20 254.559,49 
Marge brut 101.831,95 237.435,35 553.613,53 
Marge comercial 68,5% 68,5% 68,5% 
Costos fixos 105.724,06 180.929,04 333.872,80 
Marge net (BAT) -3.892,11 56.506,31 219.740,73 
    
CASH-FLOW -23.184,08 35.599,65 170.571,11 
Inversions 8.731,00 3.990,00 5.032,00 
    
Rendiment de la inversió -44,58% 1416,20% 4366,87% 
Rendiment dels fons -2,55% 19,48% 37,34% 
Rendibilitat dels ingressos -2,62% 16,30% 27,19% 
Punt d'equilibri 154.337,51 264.122,83 487.392,33 
Pay-Back 2   
TIR 148,4%   
VAN 155.654   
Taxa d'actualització (i) 3,8%   
    

Taula 55. Anàlisi bàsica. 
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SUPÒSIT 1  ANY 1   

      
 VARIACIÓ DELS INGRESSOS 

 -5% 0% 5% 10% 15% 
Ingressos 141.222,97 148.655,75 156.088,54 163.521,33 170.954,12 
Costos variables 44.482,61 46.823,80 49.164,99 51.506,18 53.847,37 
Marge brut 96.740,36 101.831,95 106.923,55 112.015,15 117.106,75 
Costos fixos 105.724,06 105.724,06 105.724,06 105.724,06 105.724,06 

Resultat -8.983,71 -3.892,11 1.199,49 6.291,09 11.382,68 
      

Rendibilitat dels ingressos -6,36% -2,62% 0,77% 3,85% 6,66% 
Rendibilitat de la inversió -5,98% -2,55% 0,77% 4,00% 7,13% 
      
      

SUPÒSIT 2      
      

 VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS 
 -20% -15% -10% -5% 0% 
Ingressos 148.656 148.656 148.656 148.656 148.656 
Costos variables 46.823,80 46.823,80 46.823,80 46.823,80 46.823,80 

Marge brut 101.831,95 101.831,95 101.831,95 101.831,95 101.831,95 
Costos fixos 84.579,25 89.865,45 95.151,66 100.437,86 105.724,06 
Resultat 17.252,70 11.966,50 6.680,30 1.394,09 -3.892,11 
      
Rendibilitat dels ingressos 11,61% 8,05% 4,49% 0,94% -2,62% 
Rendibilitat de la inversió 13,13% 8,75% 4,71% 0,95% -2,55% 
      
      

SUPÒSIT 3      
      
 VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES 

 -40% -35% -30% -25% -20% 
Percentatge sobre els ingressos 31% 20% 22% 24% 25% 

Ingressos 148.655,75 148.655,75 148.655,75 148.655,75 148.655,75 
Costos variables 46.823,80 30.435,47 32.776,66 35.117,85 37.459,04 

Marge brut 101.831,95 118.220,28 115.879,09 113.537,90 111.196,71 
Costos fixos 105.724,06 105.724,06 105.724,06 105.724,06 105.724,06 

Resultat -3.892,11 12.496,22 10.155,03 7.813,84 5.472,65 
      
Rendibilitat dels ingressos -2,62% 8,41% 6,83% 5,26% 3,68% 
Rendibilitat de la inversió -2,55% 9,18% 7,33% 5,55% 3,82% 

Taula 56. Simulació de variació de resultats pel primer exercici. 
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SUPÒSIT 1  ANY 2   

      
 VARIACIÓ DELS INGRESSOS 

 -25% -20% -15% -10% -5% 
Ingressos 259.958,67 277.289,24 294.619,82 311.950,40 329.280,98 
Costos variables 81.882,15 87.340,96 92.799,77 98.258,58 103.717,39 
Marge brut 178.076,51 189.948,28 201.820,05 213.691,82 225.563,58 
Costos fixos 180.929,04 180.929,04 180.929,04 180.929,04 180.929,04 

Resultat -2.852,53 9.019,24 20.891,01 32.762,77 44.634,54 
      

Rendibilitat dels ingressos -1,10% 3,25% 7,09% 10,50% 13,56% 
Rendibilitat de la inversió -1,09% 3,36% 7,63% 11,74% 15,68% 
      
      

SUPÒSIT 2      
      

 VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS 
 15% 20% 25% 30% 35% 
Ingressos 346.612 346.612 346.612 346.612 346.612 
Costos variables 109.176,20 109.176,20 109.176,20 109.176,20 109.176,20 

Marge brut 237.435,35 237.435,35 237.435,35 237.435,35 237.435,35 
Costos fixos 208.068,40 217.114,85 226.161,30 235.207,76 244.254,21 
Resultat 29.366,95 20.320,50 11.274,05 2.227,60 -6.818,86 
      
Rendibilitat dels ingressos 8,47% 5,86% 3,25% 0,64% -1,97% 
Rendibilitat de la inversió 9,26% 6,23% 3,36% 0,65% -1,93% 
      
      

SUPÒSIT 3      
      
 VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES 

 40% 45% 50% 55% 60% 
Percentatge sobre els ingressos 31% 46% 47% 49% 50% 

Ingressos 346.611,56 346.611,56 346.611,56 346.611,56 346.611,56 
Costos variables 109.176,20 158.305,49 163.764,30 169.223,11 174.681,92 

Marge brut 237.435,35 188.306,06 182.847,25 177.388,44 171.929,63 
Costos fixos 180.929,04 180.929,04 180.929,04 180.929,04 180.929,04 

Resultat 56.506,31 7.377,02 1.918,21 -3.540,60 -8.999,41 
      
Rendibilitat dels ingressos 16,30% 2,13% 0,55% -1,02% -2,60% 
Rendibilitat de la inversió 19,48% 2,17% 0,56% -1,01% -2,53% 

Taula 57. Simulació de variació de resultats pel segon exercici. 
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SUPÒSIT 1  ANY 3   

      
 VARIACIÓ DELS INGRESSOS 

 -45% -40% -35% -30% -25% 
Ingressos 444.495,16 484.903,81 525.312,46 565.721,11 606.129,76
Costos variables 140.007,72 152.735,69 165.463,67 178.191,64 190.919,62
Marge brut 304.487,44 332.168,12 359.848,79 387.529,47 415.210,15
Costos fixos 333.872,80 333.872,80 333.872,80 333.872,80 333.872,80

Resultat -29.385,36 -1.704,68 25.976,00 53.656,67 81.337,35
      

Rendibilitat dels ingressos -6,61% -0,35% 4,94% 9,48% 13,42%
Rendibilitat de la inversió -6,20% -0,35% 5,20% 10,48% 15,50%
      
      

SUPÒSIT 2      
      

 VARIACIÓ DELS COSTOS FIXOS 
 50% 55% 60% 65% 70% 
Ingressos 808.173 808.173 808.173 808.173 808.173
Costos variables 254.559,49 254.559,49 254.559,49 254.559,49 254.559,49

Marge brut 553.613,53 553.613,53 553.613,53 553.613,53 553.613,53
Costos fixos 500.809,20 517.502,84 534.196,48 550.890,12 567.583,76
Resultat 52.804,33 36.110,69 19.417,05 2.723,41 -13.970,23
      
Rendibilitat dels ingressos 6,53% 4,47% 2,40% 0,34% -1,73%
Rendibilitat de la inversió 6,99% 4,68% 2,46% 0,34% -1,70%
      
      

SUPÒSIT 3      
      
 VARIACIÓ DELS COSTOS VARIABLES 

 70% 75% 80% 85% 90% 
Percentatge sobre els ingressos 31% 55% 57% 58% 60% 

Ingressos 808.173,02 808.173,02 808.173,02 808.173,02 808.173,02
Costos variables 254.559,49 445.479,11 458.207,08 470.935,06 483.663,03

Marge brut 553.613,53 362.693,91 349.965,93 337.237,96 324.509,98
Costos fixos 333.872,80 333.872,80 333.872,80 333.872,80 333.872,80

Resultat 219.740,73 28.821,11 16.093,14 3.365,16 -9.362,81
      

Rendibilitat dels ingressos 27,19% 3,57% 1,99% 0,42% -1,16%
Rendibilitat de la inversió 37,34% 3,70% 2,03% 0,42% -1,15%

Taula 58. Simulació de variació de resultats pel tercer exercici. 
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10.5. Dades estadístiques dels municipis catalans de menys de 2000 habitants 
 
A continuació, es presenten les dades sobre els municipis objectiu del nostre projecte: 
 
Nombre de municipis de menys de 2000 habitants per comarques: 
 
Alt Camp 20 
Alt Empordà 60 
Alt Penedès 14 
Alt Urgell 18 
Alta Ribagorça 2 
Anoia 22 
Bages 17 
Baix Camp 21 
Baix Ebre 6 
Baix Empordà 26 
Baix Llobregat 1 
Baix Penedès 4 
Berguedà 26 
Cerdanya 15 
Conca de Barberà 19 
Garrigues 21 
Garrotxa 17 
Gironès 16 
Maresme 2 
Montsià 5 
Noguera 27 
Osona 31 
Pallars Jussà 12 
Pallars Sobirà 14 
Pla de l'Estany 8 
Pla d'Urgell 11 
Priorat 22 
Ribera d'Ebre 11 
Ripollès 14 
Segarra 19 
Segrià 26 
Selva 9 
Solsonès 14 
Tarragonès 9 
Terra Alta 10 
Urgell 17 
Val d'Aran 8 
Vallès Occidental 3 
Vallès Oriental 11 
  

Total Catalunya 608 
Taula 59. Municipis catalans de menys de 2000 habitants per comarca. 
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Nombre de municipis de menys de 2000 habitants per comarques de la província de Barcelona: 
 
Alt Penedès 14 
Anoia 22 
Bages 17 
Baix Llobregat 1 
Berguedà 25 
Maresme 2 
Osona 28 
Selva  1 
Vallès Occidental 3 
Vallès Oriental 11 
  
Total Barcelona 124 
Taula 60 Municipis de la província de Barcelona, de menys de 2.000 habitants, per comarca 
 
 
Cens dels municipis de menys de 2000 habitants, a les comarques de la província de Barcelona: 
 
Alt Penedès  
Avinyonet del Penedès 1690 
Castellví de la Marca 1661 
El Pla del Penedès 1041 
Font-rubí 1483 
La Granada 1976 
Les Cabanyes 888 
Olesa de Bonesvalls 1740 
Pacs del Penedès  869 
Pontons 530 
Puigdàlber 508 
Sant Cugat Sesgarrigues 932 
Santa Fe del Penedès 389 
Torrelavit 1372 
Vilobí del Penedès 1112 
Taula 61 Cens als municipis de la comarca de l’Alt Penedès 
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Anoia 
Argençola 240 
Bellprat 92 
Cabrera d’Anoia  1320 
Calonge de Segarra  196 
Carme  832 
Castellfollit de Riubregós 195 
Castellolí  506 
Copons  318 
El Bruc  1904 
Els Prats de Rei  538 
Jorba  827 
La Llacuna  925 
Montmaneu  192 
Orpí  187 
Pujalt  203 
Rubió  202 
Sant Martí de Tous  1160 
Sant Martí Sesgueioles  371 
Sant Pere Sallavinera  171 
Santa Maria de Miralles  130 
Vallbona d’Anoia  1427 
Veciana  172 
Taula 62 Cens als municipis de la comarca de l’Anoia 
 
 
Bages 
Aguilar de Segarra  257 
Calders  899 
Callús  1759 
Castellfollit del Boix  426 
Castellgalí  1918 
Castellnou de Bages  1021 
Fonollosa  1399 
Gaià  171 
L’Estany  390 
Marganell  308 
Monistrol de Calders  683 
Mura  238 
Rajadell 496 
Sant Feliu Sasserra  641 
Sant Mateu de Bages  658 
Santa Maria d’Oló  1086 
Talamanca  162 
Taula 63 Cens als municipis de la comarca del Bages 
 
Baix Llobregat 
Castellví de Rosanes  1719 
Taula 64 Cens als municipis de la comarca del Baix Llobregat 
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Berguedà 
Borredà 614 
Capolat  77 
Casserres  1590 
Castell de l’Areny  75 
Castellar de n’Hug  198 
Castellar del Riu  154 
Cercs  1334 
Fígols  48 
Gisclareny  34 
Guardiola de Berguedà  1007 
La Nou de Berguedà  159 
La Pobla de Lillet  1312 
La Quar  61 
L’Espunyola  260 
Montclar  112 
Montmajor  487 
Olvan  903 
Sagàs  134 
Saldes  348 
Sant Jaume de Frontanyà  29 
Sant Julià de Cerdanyola  273 
Santa Maria de Merlès  163 
Vallcebre  264 
Vilada  520 
Viver i Serrateix  186 
Taula 65 Cens als municipis de la comarca del Berguedà 
 

Maresme 
Òrrius  640 
Sant Iscle de Vallalta  1267 
Taula 66 Cens als municipis de la comarca del Maresme 



Pla d’empresa / Serveis i suport al petit municipi 
 
 

 223  

 

Osona 
Alpens  311 
Collsuspina  351 
El Brull  252 
Les Masies de Roda 755 
Lluçà 260 
Malla 255 
Montesquiu  906 
Muntanyola  570 
Olost  1217 
Orís  284 
Oristà  585 
Perafita  408 
Rupit i Pruit  325 
Sant Agustí de Lluçanès  101 
Sant Bartomeu del Grau  957 
Sant Boi de Lluçanès  569 
Sant Martí d’Albars  113 
Sant Martí de Centelles  1001 
Sant Sadurní d’Osormort  101 
Sant Vicenç de Torelló  1996 
Santa Cecília de Voltregà  190 
Santa Eulàlia de Riuprimer  1052 
Santa Maria de Besora  163 
Sobremunt  98 
Sora  180 
Tavèrnoles  302 
Tavertet  158 
Vilanova de Sau  336 
Taula 67 Cens als municipis de la comarca d’Osona 
 
La Selva 
Fogars de la Selva  1513 
Taula 68 Cens als municipis de la comarca de La Selva 
 
Vallès Occidental 
Gallifa  214 
Rellinars  713 
Ullastrell  1864 
Taula 69 Cens als municipis de la comarca del Vallès Occidental 
 
Vallès Oriental 
Campins  390 
Castellcir  628 
Figaró-Montmany 1057 
Fogars de Montclús  465 
Granera  77 
Gualba  1192 
Montseny  319 
Sant Quirze Safaja  645 
Santa Maria de Martorelles  850 
Tagamanent  308 
Vilalba Sasserra  636 
Taula 70 Cens als municipis de la comarca del Vallès Oriental 
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  Cens Superfície (Km2) Nombre d'ajuntaments 
Municipis de més de 2000 h. 7134208 11458,65 338 
Municipis de menys de 2000 h. 378173 20563,54 608 
Total 7512381 32022,19 946 
Taula 71. Dades comparatives per ajuntaments de menys i més de 2000 habitants. 
 
Del total de 946 municipis catalans, 608 tenen menys de 2000 habitats. 
 
El desequilibri entre el nombre d’habitants i el territori que han de gestionar s’evidencia en el següent 
gràfic: 
 

 
Figura 30. Superfície versus cens als municipis de més i menys de 2000 habitants 


