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Resum 

En la realització d’aquest projecte s’analitza la viabilitat econòmica de la creació d’una 
empresa d’extracció d’aromes a Colòmbia. La idea sorgeix arrel d’una empresa perfumista, 
MONSA, que necessita retallar costos i estudia la possibilitat d’una integració vertical. El cost 
més gran de MONSA és la compra de olis naturals a proveïdors a un preu molt elevat. Per 
aquest motiu, en aquest projecte s’estudia la possibilitat de crear una empresa d’extracció 
d’aromes, MONSA COLOMBIA, per tal d’eliminar la dependència de MONSA en els actuals 
proveïdors. 

Per a realitzar el projecte, s’analitza la situació actual de la empresa perfumista i es fa un 
estudi econòmic-financer per així poder fer un anàlisi de la viabilitat econòmica del projecte. 

Un cop estudiada la viabilitat econòmica, cal analitzar altres dades com els requeriments de 
la planta extractora i la forma jurídica de la empresa. 

Es realitza un pla de màrketing per a poder fer conèixer la empresa arreu del món i per tant 
s’estudia el mercat nacional i mundial. Cal determinar també els recursos humans 
necessaris. 

Finalment, cal fer un estudi dels possibles impactes ambientals que la empresa crea al 
realitzar les extraccions.  
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1. Introducció 

1.1. Objectiu del projecte 

MONSA és una empresa familiar catalana creada en el 1989 i actualment situada a Rubí. 
MONSA es dedica a la creació de perfums.  

Actualment MONSA compra a proveïdors externs la matèria primera per elaborar els 
perfums: els olis essencials i vegetals. Les essències són un dels costos principals de 
l’empresa i MONSA vol explorar la possibilitat de produir-ne les seves pròpies. 

L’objectiu d’aquest projecte doncs és estudiar la viabilitat d’obrir una nova empresa per 
abastir de matèries primeres la empresa familiar MONSA. La nova empresa rebrà el nom de 
MONSA COLOMBIA i s’encarregarà de proporcionar olis naturals a MONSA. 

1.2. Abast del projecte 

El projecte consisteix en desenvolupar un pla d’empresa per estudiar la viabilitat de crear 
una planta d’extracció d’essències a Colòmbia, MONSA COLOMBIA, amb la intenció de 
proporcionar a MONSA les matèries primeres necessàries a un cost més baix. 

Per a complir aquest objectiu, és necessari realitzar un estudi econòmic, tècnic, humà i 
mediambiental, així com estudiar la forma jurídica més adequada. 

Els productes per obtenir les essències s’aconsegueixen de productes locals, doncs 
Colòmbia és rica en terres molt fèrtils per el creixement de la majoria de plantes.  

Si el volum de producció de MONSA COLOMBIA és superior al que necessita MONSA, 
s’estudiarà la possibilitat de vendre’l a tercers a un preu més elevat però adient al mercat. La 
venta d’essències a tercers pot ser a nivell internacional, així doncs disposarà d’una pàgina 
web on s’oferiran tots els productes disponibles. 
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2. Presentació de la idea de negoci 

2.1. Origen de la idea 

MONSA és una empresa familiar fundada al 1989 a Barcelona. El fundador tenia més de 15 
anys d’experiència en el sector de la perfumeria. Aquesta empresa, es va traslladar al cap 
dels anys a una nau a la població de Rubí, on avui dia, encara hi és. MONSA, va anar 
creixent amb els anys, aconseguit clients fixos a arreu del món. A la actualitat, està dirigida 
per les dues filles del gerent, les quals volen fer créixer el negoci. A part, hi ha dos 
treballadors més que ajuden a la elaboració del perfums. El volum de ventes de MONSA, 
actualment permet tenir un benefici anual d’uns 15.000 €. 

Des de el 2008 la economia del nostre país està patint un llarg període de recessió (2008-
2013). Durant el 2012, Espanya va patir una contracció del PIB, i la evolució de la economia 
en aquest període es va veure marcada per la forta disminució del consum de les 
administracions públiques i el decreixement del consum privat, arrossegat per la reducció 
d’ocupació i de les rentes salarials i la inversió. 

 

FIGURA._2.1_.Evolució del PIB a Espanya del 2008 al 2012 (FONT: El Pais) 
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FIGURA._2.2_.Evolució de l’atur a Espanya per duració (FONT=The Atlantic) 
INFORMACIÓ ADICIONAL: total parats = 6.277.000 = 27% 

El sistema bancari espanyol ha patit greument els efectes de la crisi financera. L’efecte més 
important de la crisi sobre les entitats ha estat una caiguda de tots els indicadors 
macroeconòmics que ha obligat a les entitats financeres a accelerar els sanejaments dels 
seus balanços i a emprendre una autèntica reconversió industrial del sistema bancari 
espanyol.  

MONSA, és una petita empresa que s’ha vist afectada per aquesta situació econòmica. Per 
tal de millorar la situació, es va creure que la creació d’una empresa que pogués abastir 
d’essències i olis a MONSA, seria una bona manera de retallar costos. Actualment, la 
empresa depèn dels proveïdors per a la creació de perfums. Les essències tenen un cost 
molt elevat i afecta a la venta del perfums on els marges no són molt grans. A la figura 2.3, 
queda representat el flux que segueix el negoci, des de la compra de les matèries primeres 
(plantes i llavors), adquirides per els proveïdors, fins a las venta del producte que MONSA 
comercialitza. 
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Amb la empresa d’extracció pròpia, els alts costos de compra quedarien resolts. MONSA 
COLOMBIA es situa a Medellín on, tant la mà d’obra com el preu del metre quadrat són molt 
assequibles. És a dir, es podrà adquirir matèria prima de baix cost per a la empresa i així 
tenir un major marge de benefici. 

 

FIGURA._2.3_.Processos de compra i venta actual de la empresa MONSA. 

FIGURA._2.4_.Futurs processos de compra i venta de la empresa MONSA. 
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Amb la creació de MONSA COLOMBIA, produïm una integració vertical. Ara caldrà estudiar 
si aquesta integració és viable per a MONSA. 

2.2. Ubicació de la empresa 

La empresa està ubicada a la ciutat colombiana de Medellín. S’escull Colòmbia perquè les 
propietàries de la empresa perfumista són nascudes a aquest país, són coneixedores dels 
avantatges que pot oferir el crear una empresa allà i els contactes que tenen són molt 
importants.  

Si tenim en compte que aquest projecte estudia la possibilitat d’obrir una planta d’extracció 
d’essències, cal remarcar que és una regió on el cultiu està molt desenvolupat gràcies a la 
fertilitat de la terra. Tant el m2 de terra com la mà d’obra (dedicada a al cultiu), són dos 
aspectes que no preocupen massa a l’hora de pensar en la viabilitat econòmica d’aquest 
projecte. 

Com a dades interessants a l’hora de parlar d’economia del país podem dir que Medellín és 
un centre industrial i financer en constant creixement. El seu PIB l’any 2010 va ser de 17.069 
milions de dòlars. Aquesta ciutat té 58.600 empreses, de les quals 63 van declarar ventes 
superiors als 50 milions de dòlars, 68 van exportar més de 10 milions de dòlars l’any anterior 
i 84 van realitzar compres externes superiors a aquest valor. És la regió més exportadora de 
productes no tradicionals del país. 

Recentment, ha estat escollida la ciutat més innovadora del món. 

2.3. Vegetació aromàtica de Colòmbia 

Colòmbia al ser un país tròpic situat a l’equador té una gran varietat de vegetació. Existeixen 
entre 40.000 i 45.000 espècies de plantes, el que equival al 10 o 20% del total mundial 
considerat molt alt per un país de dimensions mitjanes. 

Algunes espècies interessant per a MONSA són: 

- Alfàbrega: Estimulant en general de les funcions cerebrals. Regulador de la digestió, 
antiespasmòdic i antisèptic.  

- Canyella: Té un aroma estimulant i reconfortant. Serveix per augmentar la energia 
vital.  

- Clau: Té efectes analgèsics. És estabilitzant del humor i s’utilitza externament per a 
cicatritzar ferides. 
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- Gingebre: S’extreu un oli essencial tonificant i energitzant. Analgèsic de les vies 
respiratòries on la zona d’actuació és la gola. Calma el dolor de les articulacions que 
s’inflamen o fan mal durant el hivern o en períodes humits. 

- Lemongrass: És l’oli essencial que s’extreu d’una herba aromàtica, antisèptica, 
diürètica i estimulant limfàtica. S’utilitza per a netejar la pell i és molt refrescant. 
Funciona per a reforçar la energia vital. 

- Llima: Baixa la febre, refresca i revitalitza. Ajuda a la concentració i dinamisme de la 
persona. 

- Menta: S’extreu un oli essencial estimulant, sobretot de les funcions cerebrals. 
Desodoritzant i analgèsic. Antiinflamatori. 

- Pebre negre: L’oli essencial que s’extreu és molt estimulant i depurant.  

- Aranja: Estimulant, refrescant i tonificant. És antisèptic i reforça la immunitat de 
l’organisme. 

- Vetiver: Estimula la força física i la energia. Oli essencial que s’extreu d’una planta 
amb olor a terra. 

- Ylan Ylan: Aroma dolç, molt afrodisíac i antidepressiu. L’oli que se’n extreu, s’utilitza 
per als perfums més sofisticats. En locions d’ús extern, protegeix de la pell i el cabell. 
Disminueix la tensió arterial en casos de hipertensió d’origen nerviós. 

Aquests són uns pocs exemples de vegetació interessant per a MONSA. Altres productes 
com la lavanda, són més típics a Espanya que no pas a Colòmbia i per aquest motiu, 
MONSA adquireix aquest oli d’altres empreses a un preu molt baix. 

2.4. Descripció del producte final de MONSA COLOMBIA 

El producte final que ofereix la empresa són dos: Olis essencials i olis vegetals. 

2.4.1. Olis essencials 

Els olis essencials són barreges de diverses substàncies químiques biosintetitzades per les 
plantes, que donen l’aroma característic a algunes flors, arbres, fruits, herbes, espècies, 
llavors i a certs extractes d’origen animal. 

Es tracta de productes naturals intensament aromàtics, no grassos, volàtils per naturalesa i 
poc densos. Són insolubles en aigua, lleument solubles en vinagre i solubles en alcohol, 
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greixos, ceres i olis vegetals. S’oxiden a la exposició amb l’aire. S’han extret més de 150 
tipus, cada un amb el seu aroma propi i virtuts curatives úniques. 

Els olis essencials són de molts tipus tenen diferents usos depenent de la indústria que els 
utilitzi: 

- Indústria alimentaria. 

- Indústria farmacèutica. 

- Desodorants industrials. 

- Indústria del tabac. 

- Biocides i insecticides. 

- Indústria cosmètica: Aquesta és la indústria on MONSA està situada. El 99% del ús 
que MONSA fa dels olis està destinat a la perfumeria, però alguna vegada ha fet 
productes per a clients dedicats als desodorants industrials. 

La manera més típica d’extracció d’olis essencials és per arrossegament de vapor. Aquest 
és un esquema del seu funcionament: 

 

 

FIGURA._2.5_.Esquema d’extracció d’olis essencials per arrossegament de 
vapor.
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2.4.2. Olis vegetals 

L'oli vegetal és un compost orgànic obtingut a partir de llavors o altres parts de les plantes en 
els teixits dels quals s'acumula com a font d'energia. Alguns no són aptes per a consum 
humà, com el de ricí o el de cotó. Com totes els greixos està constituït per glicerina i tres 
àcids grassos. 

Segons els tipus d'olis s'obtenen per premsat de les llavors o per extracció amb dissolvents. 
Alguns olis poden passar o no per un procés de refinació (per exemple l'oli d'oliva i l’oli de 
cacauet) mentre altres sempre han de ser refinats abans de ser consumits (com per 
exemple oli de gira-sol i oli de soia). 

Els olis vegetals els podem classificar dos tipus segons els seus usos: 

- Alimentari: Els olis vegetals són preferibles a les grasses animals per al consum 
humà. Això es deu al fet que són rics en àcids grassos mico o polinsaturats, una 
qualitat molt important per a la transformació de greix en l'organisme humà. En 
l'actualitat és obligació del fabricant de productes que aparegui l'oli vegetal advertir-
ho en l'etiquetatge. De vegades aquest advertiment es fa referint-se a l'oli utilitzat, 
encara que el més comú és que siguin diversos i barrejats en aquest cas s'adverteix 
simplement que el producte conté olis vegetals, sense especificar. 

- Altres: La major part dels olis vegetals s'usen per a alimentar el bestiar. L'oli vegetal 
més usat per a consum humà és el de gira-sol. Però la aplicació més important per a 
MONSA, és que els olis vegetals són els productes naturals més comuns per a 
barrejar amb els olis essencials. MONSA els utilitza per crear olis de massatge o 
productes cosmètics.  

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compost_org%C3%A0nic
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_de_cot%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Greix
http://ca.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cids_grassos
http://ca.wikipedia.org/wiki/Refinaci%C3%B3_d%27oli
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_d%27oliva
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_de_cacauet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_de_cacauet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_de_gira-sol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oli_de_soia
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80cid_gras_insaturat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Etiquetatge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bestiar
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3. Estudi tècnic de la planta 

La planta d’extracció és de lloguer. Ha d’estar dotada amb les instal·lacions necessàries per 
a dur a terme la feina.  

3.1. Requisits bàsics de la planta 

DISSENY HIGIÈNIC: 

- La planta de producció ha de tenir un subministrament d’aigua satisfactori, d’acord a 
les necessitats de producció y les necessitats d’eliminació de residus. 

- Les instal·lacions de la planta han d’estar lluny de possibles centres de 
contaminació, tals com depòsits de residus i zones boscoses i pantanoses. 

- La planta ha de tenir una zona de recepció de matèria prima, ja que generalment, 
aquesta arriba contaminada. 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: 

- Les superfícies interiors de les parets de les sales de producció han de ser fàcils de 
netejar. Quan les parets estan construïdes amb materials porosos i no estan 
degudament polides, l’aigua usada en el procés de neteja és absorbida pels porus, 
creant així una possible font de fongs i humitats. 

- En quant al terra, igual que les parets, ha de ser de materials no permeables, que 
siguin de fàcil neteja i amb la capacitat de suportar els pesos i càrregues a les que es 
sotmeten. Aquest ha detenir una lleugera pendent per a facilitar el drenatge del aigua 
provinent del procés de producció o de la neteja. 

- La planta ha de tenir canals per a conduir l’aigua del terra cap al clavegueram o a un 
tanc de recol·lecta. 

- Cal que la planta tingui una bona ventilació ja que si és pobre, pot donar lloc a un 
ambient propici per al desenvolupament de microorganismes. 

ENLLUMENAT: 

- Un enllumenat adequat a les zones de procés és essencial per a l’exercici, la salut i 
la seguretat dels operaris. La bona il·luminació permet la immediata actuació davant 
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problemes d’acumulació de brutícia a la planta i així no tenir condicions de treball 
antihigièniques. 

NETEJA: 

- Tant les instal·lacions com els equips d’extracció requereixen una neteja freqüent, 
amb la intenció de minimitzar el risc de contaminació dels productes elaborats. El 
més comú és utilitzar solucions de detergents per a disminuir la brutícia i les 
pel·lícules formades en les superfícies interiors dels equips amb una posterior neteja 
amb aigua. 

ELIMINACIÓ DE RESIDUS: 

- Els dos requisits més importants per una planta de producció són el subministrament 
adequat d’aigua i un medi adequat per a la eliminació dels productes residuals 
generats del procés productiu. 

S’ha de tenir en compte que la capacitat de processament de la planta és d’uns 2.500kg de 
matèria prima a destil·lar al dia si l’únic client és MONSA.  Si afegim els productes que s’han 
de destil·lar en el cas de vendre olis a terceres empreses, aquesta dada augmentaria. Amb 
dos treballadors una jornada laboral és suficient per a realitzar la extracció i procedir a la 
neteja de la planta. 

Dos factors molt importants són l’aigua i la energia. El subministrament d’aigua que 
requereix la planta s’utilitza per ús general i per al procés d’extracció. L’aigua d’ús general 
s’utilitza majoritàriament per a neteja de la planta i dels equips d’extracció. Aquesta aigua ha 
de ser neta, potable, clara, insípida, inodora, exempta d’ions tòxics i bacteriològicament 
acceptable. S’estima un consum d’aigua per a realitzar la extracció de 1.000 litres al dia (el 
consum d’aigua dels equips ve especificat a les fitxes tècniques de l’annex A). 

La energia necessària en el procés, és bàsicament al energia elèctrica. El consum d’aquesta 
depèn de les necessitats dels equips i les hores de treball de la planta. S’estima un consum 
d’electricitat de 6.000 kilowatt l’any. El consum d’energia s’ha calculat en base a la energia 
necessària per operar cada un dels equips involucrats en el procés, tenint en compte les 
hores de treball i el número de dies treballats a l’any (el consum energètic dels equips ve 
especificat a les fitxes tècniques de l’annex A). 

3.2. Dimensions i disseny de la planta 

En aquest apartat es fa un estudi previ de les necessitats físiques de la planta extractora. 
Aquest estudi es realitza per a una recerca més senzilla del local a llogar. 
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La infraestructura ha de tenir: 

Una àrea destinada al emmagatzematge de la matèria prima, per la seu posterior processat. 
La quantitat màxima emmagatzemada és igual a la matèria necessària en un mes. S’estima 
aquesta quantitat perquè els enviaments a MONSA són mensuals. La recepció de la matèria 
es realitza mensualment per a evitar costos de transport. La quantitat necessària és de 
60.000kg de plantes.  

Una altre àrea per a la pròpia extracció dels olis essencials, específicament per als equips. 
Un espai per a emmagatzemar el producte final, una oficina, una sala de reunions i un petit 
laboratori.  

Per a la recepció dels camions, la planta ha de tenir una zona d’aparcament a la zona frontal 
o posterior per a realitzar la descarrega de les matèries primes. 

A la figura 3.1, hi ha una representació de la planta ideal. Aquesta té 300 m2 i té la següent 
distribució: 

 

FIGURA._3.1_.Esquema de la planta d’extracció ideal. 

Com s’observa, la planta té una entrada per la part frontal i una altre per la posterior. Si no hi 
hagués la possibilitat de tenir la sortida, s’ha de buscar una planta que tingui unes bones 
finestres per tal de tenir una bona ventilació. L’alçada del sostre és de 3 metres. 

 



Pàg. 16  Memòria 

4. Pla econòmic-financer 

En aquest apartat del projecte es realitza un estudi econòmic-financer. L’estudi econòmic és 
crític per aquest projecte doncs és la raó principal que impulsa MONSA a crear MONSA 
COLOMBIA. 

4.1. Pressupostos de inversió i de finançaments 

4.1.1. Inversió inicial 

Per a obrir una empresa a Medellín cal obtenir una sèrie de documents com ens indica la llei 
que fa referència a les PYMES: 

 

COSTOS D'ESTABLIMENT COST (€) 

Notaria 130,53 

Certificat d'homonímia 1,05 

Escriptura pública 4,39 

Inscripció Càmera de comerç 1,26 

Registre mercantil 101,58 

Certificat d'existència i representació legal 0,67 

Estampes i formularis 2 

TOTAL 241,48 

TAULA._4.1_.Costos d’establiment. 
 

 

Com es pot observar, a Colòmbia, la creació de noves empreses té un cost molt assequible.  

De les anteriors dades, referent al document de Certificat d'existència i representació legal, 
és necessari renovar-lo cada tres mesos.  
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La empresa també tindrà uns consums en immobilitzat material (no hi afegim el preu del 
local ja que és de lloguer. S’estima que el preu de la planta són uns 1.500€ al mes, on 
s’inclouen la neteja, el mobiliari necessari i l’assegurança. 

 

IMMOBILITZAT MATERIAL COST (€) 

Destil·lador per arrossegament de vapor (escala pilot) 11.319 

Destil·lador per arrossegament de vapor (escala industrial) 15.246 

Premsa d'extracció d'olis vegetals 7.234 

Cromatògraf de gasos 5.300 

Material de laboratori 5.000 

Ordinadors (x2) 2.300 

Impressora i fax 85 

TOTAL 46.484 

TAULA._4.2_.Costos d’immobilitzat material. 
 

 

A l’annex A, es recullen les fitxes tècniques dels destil·ladors, el cromatògraf i la premsa 
extractora. 

4.1.2. Finançament inicial 

Pel finançament inicial es recorre a dos fonts: els recursos personals i els crèdits amb 
entitats financeres. 

Els recursos personals estan aportats per MONSA. Aquesta, pot aportar un total de 25.000€. 

Referent a la quantitat aportada pels bancs, escollim el “CRÉDITO PYME FIJO” del banc 
DAVAIVIENDA. Aquest ens ofereix un interès a baix cost. La quantitat demanada al banc, 
són 25.000€ a tornar en 3 anys. A la taula 4.3, s’especifiquen els càlculs. 
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PERÍODE (ANYS) Interès (€) Capital (€) Quota total (€) 

1 325,08 8.226,23 8.551,31 

2 218,12 8.333,2 8.551,32 

3 109,75 8.440,57 8.550,32 

TOTAL 652,95 25.000 25.652,95 

TAULA._4.3_.Càlculs del finançament de 25.000 € a tornar en 3 anys. 
 

 

4.2. Comptes de resultats provisional 

4.2.1. Ingressos 

Per a fer l’estudi dels ingressos de MONSA COLOMBIA, primer cal conèixer la quantitat de 
olis que actualment compra MONSA als seus proveïdors per a preparar els perfums. 

A la taula 4.4, s’especifiquen les compres que MONSA ha realitzat l’últim any. Les dades 
representades, fan referència a les quantitats de cada un dels productes majoritaris 
comprats per MONSA, el percentatge del volum de compra i el cost que han tingut. 
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  ANY 2012 

PRODUCTE Quantitat (kg) % €/kg 

TOTS 8.700 100  

1 2.625 30,17 12,64 

2 2.250 25,86 13,60 

3 1.125 12,93 6,10 

4 540 6,21 16,80 

5 375 4,31 22,00 

6 375 4,31 7,85 

7 300 3,45 20,50 

TOTAL 7.590 87,24  

TAULA._4.4_.Compres de MONSA a proveïdors. Les dades representen el 
87,24% dels olis comprats.

 

 

Si es realitza el càlcul del cost per kg adaptat amb la quantitat anual que consumeix, ens 
dóna un resultat de 11,16 €/kg. Ens basem en aquesta dada per a fer la resta de càlculs. 

A Colòmbia, les matèries primes (plantes i llavors) necessàries per a realitzar extraccions, 
són molt més barates si ho comparem amb el mercat europeu. En un estudi realitzat per 
MONSA s’ha analitzat la mitjana dels preus de les dos regions i es pot observar que els 
europeus són un 25% més cars. Aquesta dada s’ha extret fent la comparativa entre diferents 
empreses que proporcionen plantes i llavors a Colòmbia i a España. S’analitza només 
España, ja que la majoria d’empreses venedores  també compren al mercat europeu. 
S’entén aquesta variació de preus si es contempla els costos d’explotació del terreny a les 
diferents regions, el cost de l’aigua, el cost per metre quadrat de terra fèrtil, els costos de la 
mà d’obra al fer la collita i els costos de transport. 

A l’annex B, es contemplen dos escenaris addicionals: un pessimista i l’altre optimista. En el 
primer cas, es suposa que les matèries primes són un 15% més barates a Colòmbia i en el 
segon cas, es suposa un cost de plantes y llavors un 35% més barat. 
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4.2.2. Despeses 

Si analitzem les despeses variables que MONSA COLOMBIA té, van lligades a la producció 
específica de cada any. Per a fer un càlcul aproximat, suposarem que els següents anys, la 
quantitat que MONSA necessitarà d’olis, serà la mateixa que actualment.  

Amb les dades extretes dels diferents proveïdors, els rendiments d’extracció de cada 
producte i suposant la venta del producte al mateix preu que MONSA l’adquireix (valors de 
la Taula 4.4), s’han obtingut els següents resultats: 

 

MONSA COLOMBIA 

PRODUCTE €/tona planta 
Quantitat de 
vegetal (kg) 

Cost de compra 
(€) 

Benefici 
d'explotació (€) 

1 18 262.500 4.685 33.187 

2 22 225.000 4.876 30.600 

3 6 112.500 717 6.862 

4 24 54.000 1.308 9.072 

5 31 37.500 1.148 8.250 

6 8 37.500 287 2.943 

7 28 30.000 842 6.150 

TOTAL      13.863 97.064 

TAULA._4.5_.Càlculs de costos de compra i beneficis d’explotació de MONSA 
COLOMBIA si ven els productes al mateix preu que MONSA els adquireix. 

Per al càlcul de les despeses fixes, cal analitzar diferents aspectes: 

- Salaris: La empresa estarà formada per un responsable de la planta, que també serà 
el químic responsable de la fabricació i un altre empleat que exercirà d’analític 
químic. Entre els dos sumen un total de 35.000€/any. 

- Despeses financeres: Suposa un cost de 325,08€ el primer any. 
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- Amortitzacions: L’amortització del immobilitzat material, s’estableix en un 10% anual. 
Aquest percentatge correspon a una amortització de 10 anys. 

- Lloguer: El lloguer del local/planta, té un cost de 1.500€ mensuals. S’hi inclou la 
neteja i la assegurança d’aquest. Cal remarcar que estarà inclosa també, la xarxa 
d’aigua i una instal·lació de bomba de pressió (la gran majoria de naus estan 
preparades). La quantitat anual serà 18.000€. 

- Primes d’assegurances: Assegurança de responsabilitat civil i d’accidents laborals 
per un valor de 500€. 

- Subministres: Es refereix als costos de telèfon + Internet (50€/mes) i material 
d’oficina i informàtic (50€/mes). També s’hi inclou el cost de l’aigua i electricitat 
(150€/mes) .El cost anual serà de 3.000€. 

- Costos d’enviament: Hi ha la possibilitat de fer un contracte amb una empresa 
d’enviaments de Colòmbia on el cost d’enviament a Espanya és de 0,9€/kg. Es 
calcula un cost anual de 7.830 €. 

- Impostos: Es té en compte el impost sobre societats. Actualment a Colòmbia s’aplica 
el 33% del benefici abans d’impostos. És cert, que hi ha diferents situacions per a les 
PYMES, on podria variar del 15 al 30%. Per al càlcul, s’agafa el percentatge de 
caràcter general. 

 

DESPESES FIXES 

Concepte Cost Total Anual € 

Salaris 35.000 €/any 35.000  

Despeses financeres (3 anys) 325,08 €/any 325,08 

Amortitzacions (10 anys) 4.648,4 €/any 4.648,4 

Lloguer 1.500 €/mes 18.000 

Enviaments 7.830 €/any 7.830 

Primes d'assegurança 500 €/any 500 

Subministres 3.000 €/any 3.000 

Impostos 4.507 

TAULA._4.6_.Cost anual de despeses fixes de MONSA COLOMBIA. 
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Si analitzem els tres primers anys de producció, els costos d’explotació són: 

 

CONCEPTE ANY 1 € ANY 2 € ANY 3 € 

Compra del producte 13.864 14.144 14.429 

Enviaments 7.830 7.988 8.150 

Subministres 3.000 3.061 3.122 

Lloguer 18.000 18.364 18.735 

Assegurança 500 510 520 

Salaris 35.000 35.707 36.428 

Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.648 

 
TAULA._4.7_.Taula de costos d’explotació dels tres primers anys. 

 

Es considera un increment del IPC del 2,2% anual. Com no s’espera que el concepte dels 
costos, tant variables com fixos, variïn en els pròxims 3 anys, aquests són els mateixos amb 
el seu corresponent augment del IPC 
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Per tant, el compte de resultats dels tres primers anys d’exercici queden de la següent 
manera: 

COMPTE DE RESULTATS ANY 1 ANY 2 ANY 3 

A) Ingressos d'explotació 97.066 99.026 101.027 

B) Despeses d'explotació 83.083 84.422 86.034 

B1) Consums d'explotació       

Despeses de primer establiment 241 0 0 

Compra del producte 13.864 14.144 14.429 

Enviaments 7.830 7.988 8.150 

Subministres 3.000 3.061 3.122 

Lloguer 18.000 18.364 18.735 

Assegurança 500 510 520 

B2) Despeses de personal       

Salaris 35.000 35.707 36.428 

B3) Amortitzacions       

Amortització de l’immobilitzat material 4.648 4.648 4.649 

C) Resultat d'explotació (BAII)  13.983 14.605 14.993 

Ingressos financers 0 0 0 

Despeses financeres 325 219 110 

D) Resultat financer -325 -219 -110 

E) Benefici abans d'impostos (BAI) 13.658 14.386 14.883 

F) Impost de societats (33%) 4.507 4.747 4.911 

Resultat de l'exercici (Bdi) 9.151 9.639 9.971 

 
TAULA._4.8_.Resultat de l’exercici dels tres primers anys. 
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A la taula 4.8, s’observa que hi ha un benefici de 9.151€ en el primer any després de la 
integració de MONSA i MONSA COLOMBIA. Es suposa que el preu de compra de MONSA 
és el mateix que tenia fins ara. Per tant els costos de compra de MONSA no han disminuït 
però si els beneficis globals, gràcies a MONSA COLOMBIA. Cada any, aquests beneficis 
van augmentant. 

4.3. Pressupost de tresoreria 

En el pressupost de tresoreria s’estudia la solvència de la empresa. 

COBRAMENTS: 

- Clients: MONSA és l’únic client. Els beneficis són per la integració de les dos 
empreses. 

- Préstec de 25.000€ del crèdit del banc DAVIVIENDA. 

- Capital aportat per MONSA per valor de 25.000 €. 

PAGAMENTS: 

- Despeses d’establiment (241,5 €). 

- Pagament per compra de matèria prima (plantes aromàtiques) per valor de 16 
€/tona. El valor final depèn de la quantitat necessària. 

- Cost de immobilitzat material 46.448 €. 

- Lloguer del local per valor de 1.500 €/mes. 

- Assegurança (500 €/any). 

- Subministres: telèfon, Internet, aigua, electricitat... Pagaments de 250 €/mes. 

- Costos d’enviaments mensuals per valor de 652,5 €/mes. 

- Pagament del préstec de 25.000 € els primers 3 anys. 

- Pagament de 10.000 € per la creació de la pàgina web i el seu estudi de màrketing. 
Aquest estarà en marxa a partir del tercer any i es pagaran 5.000€ l’any 3 i 5.000€ 
l’any 4. 

A continuació es representa el pressupost de tresoreria dels tres primers anys. Com es pot 
observar, el saldo a final de tots els mesos és positiu. 
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Any 1 Gen. Feb. Mar. Abr.  Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

SALDO INICIAL 0 4.188,33 5.101,66 6.014,99 6.928,32 7.841,65 8.754,98 9.668,31 10.581,64 11.494,97 12.408,3 13.321,63 

Cobraments                         

ventes 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 

Préstec 25.000                       

Capital social 25.000                       

COBRAMENTS 58.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 

Pagaments                         

Establiment 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matèria prima 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 1.155 

Lloguer 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Immobilitzat 46.484                       

Assegurança                       500 

Aigua i llum 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Telèfon i Internet 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Enviaments 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 

Salaris 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 2.916,67 

Devol. del préstec 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 

Hisenda                       4.507 

PAGAMENTS 53.911,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 7.186,67 12.193,67 

SALDO DEL MES 4.188,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 913,33 -4.093,67 

SALDO FINAL 4.188,33 5.101,66 6.014,99 6.928,32 7.841,65 8.754,98 9.668,31 10.581,64 11.494,97 12.408,3 13.321,63 9.227,96 
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Any 2 Gen. Feb. Mar. Abr.  Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

SALDO INICIAL 9.227,96 10.151,96 11.075,96 11.999,96 12.923,96 13.847,96 14.771,96 15.695,96 16.619,96 17.543,96 18.467,96 19.391,96 
Cobraments                         

ventes 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 
Préstec                         
Capital social                         
COBRAMENTS 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 

Pagaments                         
Establiment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matèria prima 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 1.180 
Lloguer 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 
Immobilitzat 
Assegurança                       511 
Aigua i llum 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 
Telèfon i Internet 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Enviaments 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 
Salaris 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 
Devol. del préstec 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 
Hisenda                       4.747,33 
PAGAMENTS 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 7.326 12.584,33 
SALDO DEL MES 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 924 -4.334,33 
SALDO FINAL 10.151,96 11.075,96 11.999,96 12.923,96 13.847,96 14.771,96 15.695,96 16.619,96 17.543,96 18.467,96 19.391,96 15.057,63 

 
 
 



Any 3 Gen. Feb. Mar. Abr.  Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 
SALDO INICIAL 15.057,63 11.024,20 11.990,77 12.957,34 13.923,92 14.890,49 15.857,06 16.823,63 17.790,21 18.756,78 19.723,35 20.689,92 

Cobraments                         
ventas 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 
Prestec                         

Capital social                         
TOTAL 

COBRAMENTS 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 8.439 
Pagaments                         
Establiment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Matèria prima 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 
Lloguer 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 

Immobilitzat 5.000                       
Assegurança                       523 
Aigua i llum 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 

Telèfon i Internet 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 
Enviaments 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 

Salaris 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 3.047 
Devolució del 

préstec 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 713 
Hisenda                       4.911 
TOTAL 

PAGAMENTS 12.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 7.472 12.906 
SALDO DEL MES -4.033,43 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 966,57 -4.468 

SALDO FINAL 11.024,20 11.990,77 12.957,34 13.923,92 14.890,49 15.857,06 16.823,63 17.790,21 18.756,78 19.723,35 20.689,92 16.222 

Creació d’una empresa d’extracció d’essències naturals                                                                                                                                                                                     Pàg. 27 
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4.4. Balanç provisional 

Al balanç provisional es realitza una estimació de la situació per al primer any d’exercici. 
Serveix per analitzar la situació financera de la empresa. 

ACTIU NO CORRENT: 

- En el nostre cas, només tenim immobilitzat material. La suma de maquinària, 
material de laboratori, ordinadors, etc. ascendeix a 46.484 €. A partir de l’any 3, la 
web està en marxa i ho podem considerar com immobilitzat immaterial (10.000 €) 

- L’amortització del immobilitzat material és del  10% anual (4.648,4 €). 

ACTIU CORRENT: 

- Tresoreria: és el saldo disponible al tancament de l’any 1 per valor de 9.227,96 €. 

PATRIMONI NET: 

- Capital social: aportació de MONSA per valor de 25.000 €. 

- Pèrdues i guanys: El resultat de l’exercici per al primer any és de 9.151 €. 

PASSIU NO CORRENT: 

- Deutes a llarg termini: Préstec de 25.000 € menys la part ja assumida el primer any. 

PASSIU CORRENT: 

- Deutes a curt termini: durant l’any 2 es realitza la devolució de la part proporcional al 
préstec bancari per valor de 8.556 €. 
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TAULA._4.9_.Balanç provisional del primer any d’explotació. 

ANY 1 

actiu PN i passiu 

actiu no corrent Patrimoni net 

Immobilitzat material Fons propis 

Destil·lador (escala pilot) 11.319 Capital social 25.000 

Destil·lador (escala industrial) 15.246 Reserves 0 

Premsa d'extracció d'olis vegetals 7.234 Pèrdues i guanys 9.151 

Aparell de cromatografia de gasos 5.300 Passiu no corrent 

Material de laboratori 5.000 Deutes a llarg termini 8.455,31 

Ordinadors (x2) 2.300 Passiu corrent 

Impressora i fax 85 Deutes a curt termini 8.457,25 

Amortització acumulada -4.648,4 Hisenda 0 

Actiu corrent 

Tresoreria 9.227,96 

TOTAL 51.063,56 TOTAL 51.063,56
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Si analitzem els tres primers anys: 

 

Actiu Any 1 Any 2 Any 3 

Actiu no corrent       

Immobilitzat immaterial 

Web + màrketing online 10.000 

Immobilitzat material       

Destil·lador (escala pilot) 11.319 11.319 11.319 

Destil·lador (escala industrial) 15.246 15.246 15.246 

Premsa d'extracció d'olis vegetals 7.234 7.234 7.234 

Aparell de cromatografia de gasos 5.300 5.300 5.300 

Material de laboratori 5.000 5.000 5.000 

Ordinadors (x2) 2.300 2.300 2.300 

Impressora i fax 85 85 85 

Amortització acumulada -4.648,4 -9.296,8 -13.945,2 

Actiu corrent 

Tresoreria 9.227,96 15.057,63 16.222,18 

TOTAL 51.063,56 52.244,83 58.760,98 

 
TAULA._4.10_.Actiu dels tres primers anys.
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TAULA._4.11_.Patrimoni net i passiu dels tres primers anys. 

PN i pasiu Any 1 Any 2 Any 3 

Patrimoni net 

Fons propis 

Capital social 25.000 25.000 25.000 

Reserves 0 9.151 18.789,52 

Pèrdues i guanys 9.151 9.638,52 9.971 

Passiu no corrent 

Deutes a llarg termini 8.455,31 0 0 

Passiu corrent 

Deutes a curt termini 8.457,25 8.455,31 5.000 

Hisenda 0 0 0 

TOTAL 51.063,56 52.244,83 58.760,98 

 

 

4.5. Anàlisi del punt d’equilibri 

En aquest apartat es determina la xifra de ventes que, per a un preu determinat, cobreix els 
costos fixes i variables. Les quantitats venudes per sobre d’aquesta xifra són beneficis per a 

 La fórmula utilitzada és: la empresa.

      (Punt d’equilibri en quantitat de ventes)  (Eq. 4.1) 

A la equació anterior, U és la quantitat d’euros en el punt s’equilibri. CF són els costos fixes, 
que per a MONSA COLOMBIA són de 67.900 € per al primer any. No s’inclouen els costos 
que imputen només el primer any com els costos de constitució. El preu de venta (p) és de 
11,16 €/kg. Aquest valor és una mitjana feta de les compres de MONSA al 2012. Els costos 
variables (cv) són els que tenen una relació proporcional amb la quantitat de producte venut. 
Aquests costos, fan referència a la compra de plantes y llavors. Aplicant la equació 4.1 
queda la següent quantitat de kilograms a vendre per al equilibri: 
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67.900

11,16 1,8 7.254,3   

Les dades resumides són les següents: 

 

DADES 

Preu de venta 11,16 €/kg

Cost variable unitari 1,8 €/kg

Costos fixes per any 67.900 € 

Punt d'equilibri 7.254,3 kg 

 
TAULA._4.12_.Dades per al càlcul del punt d’equilibri. 

 

 

Dades per al gràfic 

Quantitat de ventes 0 5.808 6.531 7.254 7.977 8.700 

Cost variable 0 10.454 11.756 13.058 14.359 15.660 

Costos fixos 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 67.900 

Cost total 67.900 78.354 79.656 80.958 82.259 83.560 

Benefici -67.900 -13.537 -6.770 0 6.765 13.532 

TAULA._4.13_.Dades per al gràfic del punt d’equilibri. 
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FIGURA._4.1_. Gràfic del punt d’equilibri. 
 

 

Com es pot observar, el punt d’equilibri està en un volum de ventes de 7.254 kg d’olis. Si 
MONSA com a mínim no necessita aquesta quantitat, MONSA COLOMBIA no és rentable. 
Aquest estudi ha estat realitzat a amb un preu mitjà de compra de plantes i un preu mitjà de 
venta d’olis. Depenent de la necessitat de MONSA, cada any pot variar aquesta quantitat. 
Per a l’estudi, ens basem en les compres de 2012 i suposem una producció similar. Cal tenir 
en compte, que si MONSA necessités un oli el qual el seu preu fos de 100 €/kg seguiria 
obtenint un benefici ja que el perfum que es fabricaria amb aquell oli, seria més car. 

4.6. Indicadors financers 

RÀTIO DE LIQUIDITAT 

En aquest ràtio, es compara l’actiu corrent amb el passiu corrent. Mostra la liquiditat de 
l’empresa de una forma no immediata.  

                          
 

                                             (Eq. 4.2) 
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TAULA._4.14_.Ràtio de liquiditat per als 3 primers anys. 

TAULA._4.15_.Ràtio d’endeutament per als 3 primers 

Ràtio de liquiditat 

Any 1 Any 2 Any 3 

1,09 1,78 3,24 

 

 

RÀTIO D’ENDEUTAMENT 

Permet conèixer el grau d’endeutament de la empresa. La totalitat dels deutes no han de 
superar el 60% del passiu ja que un nivell tant alt d’endeutament, es podria traduir en risc de 
descapitalització. En  f o able, la  te un pa i sòlid.  cas de tenir un ràtio av r  empresa trimon

                  
     

  %           (Eq. 4.3) 

                                     
 

                            (Eq. 4.4) 

 

Any 1 Any 2 Any 3 

Deutes 16.912,5 8.455,3 5.000 

Recursos propis 34.151 43.789,5 53.761 

Total PN i Passiu 51.063,6 52.244,8 58.761 

e 0,5 0,19 0,09 

Endeutament % 33,1 16,1 8,5 
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RÀTIO DE SOLVÈNCIA: 

Representa la capacitat total de l’empresa per afrontar els seus deutes. Es calcula dividint el 
total de l’actiu entre tots els deutes exigibles. Per a ser una empresa solvent, el valor ha de 
superar la unitat. 

                             è                                       (Eq. 4.5) 

 

Ràtio de solvència 

Any 1 Any 2 Any 3 

3 6,2 11,75 

 
TAULA._4.16_.Ràtio de solvència per als 3 primers 

 

FONS DE MANIOBRA: 

Es calcula la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent. Permet conèixer el 
finançament mínim que necessita la empresa per cobrir la seva activitat. Per altra banda, fa 
referència a quina part del actiu s’està finançant amb el deute. Si el valor és positiu, la 
empresa no tindrà r e e e d’actuació.  p obl mes econòmics a curt t rmini ja que té marg

                 . .                         (Eq. 4.6) 

 

Any 1 Any 2 Any 3 

Actiu corrent 9.227,96 15.057,62 11.222,18 

Passiu corrent 8.457,2 8.455,31 5.000 

Fons de maniobra 770,71 6.602,32 6.222,18 

 
TAULA._4.17_.Fons de maniobra per als 3 primers anys. 
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RENDIBILITAT ECONÒMICA: 

La rendibilitat eco m i d s a empresa. nò ica dóna una dea del ren iment del actius de l

                 . . ó                       (Eq. 4.7) 

 

Any 1 Any 2 Any 3 

Marge 0,144 0,147 0,148 

Rotació 1,9 1,89 1,72 

R.E. (%) 27,3 27,9 25,51 

 
TAULA._4.18_.Rendibilitat econòmica per als 3 primers anys. 

 

Com s’observa a la taula 4.18, la rendibilitat es manté gairebé constant. Anteriorment, s’ha 
suposat que les ventes de MONSA COLOMBIA romandrien iguals durant els primers anys. 

RENDIBILITAT FINANCERA: 

Aquest càlcul indica la rendibi s’obté a ertir en la empresa. litat que l inv

                             . .  
 

                                        (Eq. 4.8) 

 

Any 1 Any 2 Any 3 

BdI 9.151 9.639 9.971 

Recursos propis 34.151 43.789,5 53.761 

R.F. (%) 26,79 22,01 18,55 

 
TAULA._4.19_.Rendibilitat financera per als 3 primers anys. 
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Com s’observa a la taula 4.19, el benefici augmenta cada any. Així ho fan també els 
recursos propis al afegir-hi cada any el resultat de l’exercici més les reserves de MONSA 
COLOMBIA. 

Cal calcular també l’apalancament financer. Aquest, permet conèixer l’efecte del deute sobre 
la rendibilitat financera. Si l’apalancament financer és superior a la unitat, es pot afirmar que 
el deute té un efecte positiu sobre la rendibilitat financera. 

 

                   
 

           (Eq. 4.9) 

 

Any 1 Any 2 Any 3 

BAI/BAII 0,977 0,985 0,993 

Actiu/R.P. 1,49 1,19 1,09 

A.F. 1,46 1,17 1,08 

 
TAULA._4.20_.Apalancament financer per als 3 primers anys. 
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5. Anàlisi de mercat 

Un cop resolta la viabilitat econòmica per a crear MONSA COLOMBIA, cal preguntar-se si 
és interessant vendre els olis que crea, a terceres empreses. Cal estudiar la demanda 
potencial de Colòmbia i de la resta del món i quina és la activitat a desenvolupar. 

5.1. Demanda potencial 

Per a questa etapa, cal determinar si realment existeix un clientela potencial a la que podem 
oferir productes de MONSA COLOMBIA i quines són les empreses que es dediquen a la 
mateixa activitat. 

Per a realitzar aquest estudi, s’ha buscat principalment empreses dedicades a la perfumeria, 
però també són interessants aquelles que realitzen productes de neteja (lleixius, detergents, 
sabons...), productes cosmètics, altres dedicades al sector de la alimentació... Prenem com 
a principal client el perfumista ja que l’origen de la idea de la empresa es proporcionar la 
matèria prima a MONSA, però no podem descartar les altres. Avui en dia, les empreses 
donen un valor afegit a que un producte seu, tingui un aroma específic, ja que és un bona 
estratègia de màrketing. El fet que un client reconegui un producte per la seva olor, fa 
aquella marca especial. 

El càlcul realitzat és aproximat i consisteix en la recerca d’empreses relacionades amb la 
perfumeria al país de Colòmbia: 

 

Ciutat Número d’empreses 

BOGOTÀ 107 

CALI 20 

MEDELLÍN 18 

ALTRES 65 

TOTAL 210 

TAULA._5.1_.Empreses relacionades amb la perfumeria i drogueria a 
Colòmbia. FONT: Industria y comercio superintendencia 
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En aquesta primera aproximació, s’han buscat empreses relacionades amb la perfumeria i 
drogueria principalment. Com ja hem comentat abans empreses dedicades al sector de la 
alimentació o inclús a la indústria tèxtil, són clients potencials. En aquesta primera fase de la 
empresa no estaran contemplats ja que cal fer un estudi més intens de com dirigir-nos a 
aquests sectors. 

Analitzant les importacions i exportacions d’essències naturals arreu del país, es pot arribar 
a tenir una idea de la competència i necessitats que té el Colòmbia relacionat amb aquests 
àmbits. A la base de dades de TRADE.NOSIS, empresa que estudia l’anàlisi de mercat per 
país o regió basant-se en la informació de cada empresa i ofereix la possibilitat de realitzar 
l’anàlisi de comerç exterior de tot el món, trobem una relació de gràfiques temporals on ens 
informa del flux d’aquest producte i amb informació dels diferents països amb els que es fa 
el negoci. 

En les següents taules i gràfics s’observa com han variat les exportacions i importacions de 
productes com olis essencials i resines per a preparacions de perfumeria o de cosmètica.  

A les taules 5.2 i 5.3 hi ha la informació de la evolució d’exportacions i importacions en els 
últims anys i a quin país s’han realitzat: 

 

Països 
de destí 2008 2009 2010 2011 2012 

Colòmbia Exportacions 

Veneçuela 179.588.966 159.417.843 80.834.940 80.197.096 58.322.491 

Equador 85.159.562 71.251.146 86.419.808 100.509.379 109.405.275 

Perú 63.951.045 74.362.146 89.199.336 107.398.113 103.451.554 

Mèxic 30.099.098 33.496.927 32.126.137 57.211.090 47.007.889 

Guatemala 12.221.386 15.057.677 18.121.172 27.470.138 13.592.866 

Costa Rica 10.012.255 10.041.279 13.422.607 18.118.785 16.691.719 

Panamà 8.837.171 11.052.687 13.679.585 15.029.452 14.946.329 

Xile 7.700.114 8.998.231 15.317.684 17.026.718 14.750.426 
República 

Dominicana 9.324.737 9.684.764 12.748.424 14.776.371 13.756.616 

Bolívia 5.522.164 7.059.973 10.130.144 10.204.836 9.912.474 

Altres 26.002.494 26.228.864 27.125.101 38.791.256 36.085.724 

Total 438.418.990 426.651.537 399.124.938 486.733.233 437.923.362 

TAULA._5.2_.Base de dades de “TRADE NOSIS”. Valors en FOB USD. 
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TAULA._5.3_. Base de dades de “TRADE NOSIS”. Valors en FOB USD. 

FIGURA._5.1_. Gràfic de les exportacions de olis essencials i resines a 
altres països els últims anys. 

 

 

 

Països de destí 2008 2009 2010 2011 2012 

Colòmbia importacions 

Mèxic 119.218.394 119.949.886 139.790.696 197.798.352 161.478.956 

Estats Units 49.670.969 53.694.028 62.749.609 66.806.038 62.821.574 

Brasil 20.577.128 24.674.694 29.707.781 37.840.897 37.231.948 

Perú 20.304.373 24.890.516 26.374.605 30.955.136 30.074.220 

França 21.254.503 15.758.994 18.019.895 22.785.129 17.724.750 

Panamà 15.541.672 17.864.026 17.915.368 27.696.961 24.578.355 

Argentina 14.828.245 17.585.919 14.709.254 16.812.236 12.929.747 

Belice 8.772.171 13.567.771 14.653.290 16.108.515 9.643.719 

Uruguai 5.604.739 12.075.930 10.784.217 11.846.572 10.733.441 

Suiza 12.233.546 6.265.873 4.414.995 5.768.985 5.731.511 

Altress 62.191.149 49.635.967 59.182.186 80.312.693 78.731.294 

Total 350.196.888 355.963.605 398.301.896 514.731.514 451.679.515 
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 FIGURA._5.2_. Gràfic de les importacions de olis essencials i resines a altres països els 
últims anys. 

 

Si analitzem les dades de les figures i taules anteriors, es pot apreciar que el negoci de les 
essències a Colòmbia, és un mercat on es mouen més de 400 milions de USD. 

A nivell mundial, la majoria de consumidors d’olis essencials estan localitzats el els països 
industrialitzats com el Canadà, França, Alemanya, Regne Unit, Japó, Espanya o els Estats 
Units (ITC 2012).  

Els majors productors d’olis essencials són la Xina i Indonèsia però, presenten el major 
consum intern dels olis essencials. Donada aquesta relació producció - consum intern, 
aquests països no apareixen entre els principals exportadors d’olis essencials del món. 

Existeixen al voltant de 160 tipus de olis essencials però la majoria no tenen una gran 
importància en quant a demanda mundial. De tots els olis essencials, 15 productes 
abasteixen el 90% de la producció mundial. Entre ells, són els olis provinents dels cítrics, la 
lavanda i les diferents varietats de menta. El 65% del total dels olis essencials són extrets a 
partir de plantes perennes, arbres i arbusts. La resta prové de espècies herbàcies . 

Els cítrics representen la major font d’olis essencials del món. El grup de les mentes 
representa la segona font d’olis essencials. Les fragàncies amb olor a llimona representen el 
tercer grup. 

Al analitzar la situació actual del mercat internacional del olis essencials, s’observa que els 
principals països importadors són: 
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TAULA._5.4_. Principals països importadors d’olis essencials l’any 2012. 

TAULA._5.5_. Principals països exportadors d’olis essencials l’any 2012. 

País Valor (milers €)

Estats Units 4.735.440 

Alemanya 2.855.737 

França 2.748.434 

Regne Unit 2.738.708 

Japó 1.801.151 

Rússia 1.724.809 

 

 

El principal proveïdors d’olis essencials per als Estats Units és Irlanda seguits per França i la 
Xina. 

En quant als principals països de la taula 5.5, són els que tenen més volum d’exportacions. 
Durant els últims anys, França ha estat la capdavantera en exportacions d’olis essencials on 
els seus principals destins són Alemanya, Regne Unit i els Estats Units. 

 

País Valor (milers €)

França 8.306.839 

Irlanda 5.685.977 

Estats Units 5.373.952 

Alemanya 5.224.669 

Polònia 3.112.543 

Regne Unit 2.792.447 
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FIGURA._5.3_. Principals països proveïdors d’olis essencials al mercat dels 
Estats Units l’any 2012. 

Analitzant el mercat internacional, cal remarcar que els Estats Units és un bon país on poder 
exportar els olis de MONSA COLOMBIA. És un mercat que ha mogut més de 4.500 milions 
d’€ en importacions d’olis essencials l’any 2012.  

 

  

5.2. Descripció de la activitat a desenvolupar 

MONSA COLOMBIA està destinada a la extracció d’essències per a una posterior 
comercialització. Per tant cal tenir clar que els clients han de fer unes peticions. En el cas 
dels països de Colòmbia i Espanya, es interessant pensar en la possibilitat de tenir 
comercials i així ells mateixos poder tenir accés a un mostrari per ensenyar-lo al client 
interessat. En d’altres països, on en els primers anys no s’espera una gran quantitat de 
clients, es podrà fer l’enviament personalitzat d’algunes mostres. 

5.2.1. Peticions 

El contacte amb el client es realitza de 3 maneres diferents.  

La primera i més atractiva, és la visita de la fàbrica, on a les oficines es tractaran el negocis 
pertinents, es té accés a tots els productes acabats i per tant es pot ensenyar del que és 
capaç la nostra empresa.  
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La segona, per mitjà dels nostres comercials. Es fan els tractes a casa del client amb el 
mostrari que prèviament, la empresa ha preparat per aquell tipus de client. Prèviament, es 
fan unes preguntes per assegurar-nos de què és el que necessita. 

La última manera de contactar amb el client és via correu electrònic, telèfon, 
videoconferència, etc. Donat que el tracte és més fred i es vol que quedi satisfet amb la 
nostra empresa, es proposa un enviament de mostres de manera gratuïta, ajustada als 
requeriments d’aquest per què pugui fer una petició sense dubtes a que el producte sigui 
adequat.  

Un cop s’hagi parlat tot amb els clients, es fa la petició. Aquesta quedarà enregistrada per 
passar a fabricació. 

5.2.2. Enviament de proves 

Per a clients que no poden accedir al nostre mostrari, es realitza un enviament d’aquestes. 
Cal tenir molt clar la necessitat del client. Què busca? Què fa? Quin serà el seu producte 
final? 

Un cop solucionats aquests dubtes, es selecciona una sèrie de mostres i s’envien a càrrec 
de la empresa. Si s’escauen més enviaments de mostres, els costos d’enviament i de 
producció es fan a càrrec del client. 

5.2.3. Creació del producte escollit pel client 

A mesura que arriben les comandes, es retira de l’estoc que hi hagi al magatzem. En el cas 
que sigui un producte personalitzat, es duu a terme la fabricació d’aquest producte amb els 
requeriments del client. 

Evidentment estan en estoc les matèries més bàsiques, però la majoria de productes es 
creen un cop entrada la petició al sistema. 

5.3. Conclusions de l’anàlisi 

El mercat dels olis essencials i vegetals té un important impacte en la economia mundial. Tot 
i així, hi ha països com Colòmbia, que pot explotar molt més els seus recursos naturals per a 
produir-los. A nivell intern, Colòmbia té un volum d’importacions semblant a les exportacions 
i aquest número està al voltant dels 300 milions d’euros. És un número molt alt amb el qual 
podem concloure que el mercat colombià de les essències és molt actiu. 

A nivell mundial, Colòmbia no està dins dels 10 països més exportadors i importadors del 
món. Per la situació geogràfica del país, un client potencialment important és els Estats 
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Units. Aquest fa importacions d’olis de més de 4.500 milions d’euros. MONSA COLOMBIA, 
pot contactar fàcilment amb empreses americanes per aconseguir clients. 

MONSA COLOMBIA es basa amb el contacte directe amb el client i la fidelitat dels 
productes que ven. Això fa que sigui una empresa responsable i familiar on els clients estan 
segurs a l’hora de fer qualsevol compra de productes. 
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6. Pla de màrketing 

L’objectiu en aquest apartat és fixar les estratègies comercials  que permetin a MONSA 
vendre els seus productes a terceres empreses. El missatge principal de MONSA 
COLOMBIA, és el tracte personal i venta d’uns olis naturals de primera qualitat i adaptables 
als requeriments del client. 

El principal portal d’entrada a MONSA COLOMBIA serà per la pàgina web de la empresa. 
És la manera més senzilla i eficient de donar a conèixer els productes. 

6.1. Descripció del suport web 

En el suport web és on els clients de MONSA COLOMBIA poden consultar la gama de 
productes que es disposen. El producte pot ser personalitzat per a cada client. Així, cal tenir 
clar, que es necessita un apartat de contacte amb la empresa. 

El disseny intern de la web està detallat a l’annex C. 

ESTRUCTURA: 

Cal que la pàgina web de la empresa compleixi algunes característiques com donar uns 
missatges senzills i una clara i fàcil manera de navegar-hi. 

La web, es pot estructurar en tres parts principalment: la explicació de la empresa, quins 
productes ofereix i el contacte. 

A la explicació de la empresa hi ha un resum simplificat sobre quina és la activitat que la 
empresa desenvolupa i qui la desenvolupa.  

A l’apartat de productes, hi ha una breu explicació dels nostres productes i una sèries 
d’arxius a descarregar amb propietats, tipus d’olis, preus...  

A l’apartat de contacte, es proporciona una zona on els interessats podran explicar en què 
estan interessats i deixar un número o mail de contacte. 

El disseny de la web té un cost aproximadament de 1.000 € per a MONSA COLOMBIA.  

 



Creació d’una empresa d’extracció d’essències naturals  Pàg. 47 

 

FIGURA._5.4_. Presentació de la pàgina inicial de MONSA COLOMBIA.    

 

6.2. Màrketing online 

Màrketing online és el màrketing i promocions de productes o servies a Internet. Aquest 
tipus de màrketing, ofereix un gran avantatge a diferència d’altres estratègies de màrketing: 
es pot pagar per resultats. 

Els principals models de costos en una campanya de e-màrketing són costos per impressió, 
cost per clic o visita, cost per lead, cost per adquisició i cost per influència. 

El màrketing a Internet és flexible i es pot mesurar. Per aquesta raó en el últims anys s’ha 
diversificat els models de costos de una campanya de màrketing online. Depenent de 
l’objectiu i pressupost de la nostra web hi ha models que s’adapten millor a les necessitats 
de la empresa. 

A continuació es realitza un càlcul de la inversió inicial: 

- Disseny inicial dels banners: 2.000€ per al disseny d’aquests. 

- Disseny inicial de dos pàgines d’aterratge : 750€ 
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- Primera campanya per a obtenció de les primeres dades: 3.000€ per la compra de 
10.000 clics a 30 cèntims o 10.000.000 de impressions resultant en la mateixa 
quantitat de clics (assumint un Rati de Clics mitjà de 0,1%) a un Cost per Mil 
Impressions (CPM) de 0,3%.  

- Adaptar i millorar el disseny: 1.250€ per al nou disseny dels banners i la pàgina 
d’aterratge.  

- Campanya de retargeting: 1.000€ per captar tots aquells usuaris que han caigut a les 
pàgines d’aterratge (primera versió) en la primera campanya, per convertir-los en 
clients amb ajuda de la pàgina d’aterratge millorada. 

- Segona campanya amb noves creativitats: 1.000€ per la compra de 3.333 clics a 30 
cèntims o 3.333.333 impressions resultant la mateixa quantitats de clics. 

Aquesta seria la inversió a realitzar per a fer un bon màrketing online. La inversió és de 
9.000€. Juntament amb la creació de la pàgina web, suposa un cost de 10.000€. 

Aquesta campanya, es duu a terme a partir del tercer any de la empresa. 
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7. Recursos humans necessaris 

A MONSA COLOMBIA, els recursos humans són un actiu molt important ja que és una 
empresa que dóna servei a uns clients. Per altra banda, han de tenir els coneixements 
necessaris per a la manipulació de productes químics, així com els coneixements de 
seguretat necessaris per operar en una planta química. Es requereixen a dos persones que 
tinguin ben definides les seves competències i que estiguin motivades per a tirar endavant a 
MONSA COLOMBIA. 

En aquest capítol s’estableixen quines necessitats de personal, qualitatives i quantitatives, 
demanda la nova iniciativa tant per al seu inici com per als tres primers anys de vida. No es 
tenen en compte els comercials ja que aquests empleats formen part de la plantilla només 
en el cas que MONSA COLOMBIA vengui olis essencials a terceres empreses. 

7.1. Estructura organitzativa 

Per a que MONSA COLOMBIA pugui operar  amb eficiència s’ha de dissenyar gràficament 
la estructura organitzativa. Degut a que és una petita empresa amb només dos empleats, la 
estructura queda així: 

 

FIGURA._7.1_. Organigrama de la empresa. 
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7.2. Descripció dels llocs de treball 

GERÈNCIA: 

La gerència de la MONSA COLOMBIA la realitza MONSA. Les tasques que han de dur a 
terme les dues gerents de MONSA a Espanya són: 

- Planificació de ventes a curt i mitjà termini. 

- Direcció, control i supervisió del funcionament general de la empresa. 

- Gestió i planificació de les funcions financeres, comercials i de RRHH. 

- Realització del balanç de comptes anuals. 

- Planificació a llarg termini i definició de la estratègia de creixement. 

- Prendre les decisions per al període posterior. 

No es descarta recórrer a la ajuda d’un gestor ja que amb la barrera de la distància, el treball 
de la gerència és bastant complicat. 

RESPONSABLE DE OPERACIONS I ADMINISTRATIU: 

El responsable de operacions és l’encarregat de: 

- Planificació de la producció segons la demanda. 

- Planificació, control i seguiment dels enviaments de productes. 

- Contacte directe amb les empreses proveïdores de plantes i llavors. 

- Contacte directe amb els clients. 

- Control de tasques de facturació i de pagaments. 

OPERARI DE PLANTA I LABORATORI: 

L’operari de planta i laboratori, ha de tenir com a mínim estudis universitaris de química i les 
seves principals tasques són: 

- Responsable principal de la producció dels olis naturals. 

- Anàlisi qualitatiu dels olis naturals. 
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- Recerca de noves essències.  

- Responsable principal de la neteja de la planta. 

Es planteja la possibilitat de contractar un becari segons els convenis amb les universitats 
de la ciutat de Medellín. 

7.3. Despeses de personal 

La empresa remunerarà als dos treballadors de la següent manera amb l’equivalent 
augment del IPC anual. 

Responsable d’operacions i administratiu: 20.000 €/any 

Operari de planta i laboratori: 15.000 €/any 

Es disposa de una assegurança d’accidents laborals el qual el cost ve inclòs en 
l’assegurança de responsabilitat civil ja que aquests es gestionen amb la mateixa entitat. 

Quan MONSA COLOMBIA comenci a tenir un volum de ventes a terceres empreses, 
s’afegiran uns comercials, però per ara, no es contempla aquesta possibilitat. 
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8. Estructura legal i fiscal 

8.1. Elecció de la forma jurídica 

En aquest apartat s’estudia quina és la forma jurídica més adient per a crear MONSA 
COLOMBIA. Aquesta forma jurídica ha de ser la més adequada a la activitat que 
desenvolupa la empresa. A Colòmbia existeixen els següents tipus d’empreses: 

- PERSONA NATURAL: A aquesta classificació no existeixen opcions d’empresa. Per 
a un emprenedor és la opció ideal, ja que no tindrà que desplegar estructures 
jurídiques ni d’administració molt complexes i respondrà amb el seu patrimoni davant 
qualsevol acció realitzada. 

- PERSONA JURÍDICA: Per a aquesta classificació existeixen set tipus d’empresa 
classificades com a societats, aquestes són: 

- Societat per accions simplificada 

- Societat limitada 

- Empresa unipersonal 

- Societat anònima 

- Societat col·lectiva 

- Societat comandita simple 

- Societat comandita per accions 

- Empresa associativa de treball  

A continuació s’indiquen alguns aspectes que s’han de tenir en compte per a efectuar la 
elecció: 

- Tipus d’activitat a exercir: En certs casos, segons el tipus d’activitat existeix una 
normativa aplicable que estableixi una forma jurídica concreta. Per al cas de MONSA 
COLOMBIA, no existeix una vinculació entre l’activitat que es duu a terme i el tipus 
de forma jurídica. 
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- Número de promotors: El número de persones que intervenen en la creació de la 
empresa també pot condicionar la elecció. Així, quan més hi ha més d’un promotor 
com és el cas de l’estudi, el que s’aconsella és la formació d’una societat.  

-  Responsabilitat dels promotors: En funció de les responsabilitats que els 
promotors estiguin disposats a assumir en el desenvolupament del projecte 
empresarial, s’optarà per una forma jurídica o una altre. Per a la creació de MONSA 
COLOMBIA es desitja que la responsabilitat estigui limitada al capital aportat. 

- Necessitats econòmiques del projecte: la dimensió econòmica del projecte també 
és un factor a tenir en compte per a la elecció de la forma jurídica.  

Per al tipus d’empresa que és MONSA COLOMBIA, les tres formes més adients són 
societat anònima, societat limitada o societat per accions simplificada. Aquesta última ha 
tingut una gran acollida pels empresaris des de la seva creació l’any 2008, degut als 
procediments i característiques més flexibles per a la constitució de la empresa i la gran 
llibertat amb la que compten el accionistes per establir el funcionament i estructura de la 
mateixa. 

TIPUS DE SOCIETATS COMERCIALS 

 Societat per accions 
simplificada Societat anònima Societat de 

responsabilitat limitada 

Tipus de socis 

Pot ser formada por un o 
més accionistes i és 
considerada una 
persona jurídica diferent 
dels seus accionistes 
fundadors. 

Accionistes Socis 

Capital social 

Es divideix en accions 
que, en general, són 
lliurement negociables, a 
no ser que en els 
estatuts socials es pacti 
el dret de preferència en 
la negociació de les 
accions a favor dels 
accionistes i/o de la 
societat. 

La societat podrà emetre 
accions: ordinàries, 
privilegiades, amb 
dividend preferencial 
sense dret a vot, amb  
dividend fix anual, i de 
pagament. 

El capital es divideix en 
accions de igual valor. 

Les accions en circulació 
corresponen al capital 
pagat pels accionistes. 

Es poden emetre 
accions privilegiades, 
acciones de indústria, 
accions amb dividend 
preferencial i sense dret 
a vot, i bons 
obligatòriament 
convertibles en accions. 

El capital es divideix en 
quotes de igual valor. 

L’augment o disminució 
del capital social 
requereix reforma 
estatutària. 
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Número de socis o 
accionistes 

No existeix un límit 
màxim en el número de 
accionistes que pot tenir 
la societat. 

Mínim 5 accionistes. 
Sense límit màxim. 

Mínim 2 socis i màxim 
25. 

Responsabilitat 
dels socis 

Limitada a la quantitat 
aportada. 

Limitada a la quantitat 
aportada. 

Limitada a la quantitat 
aportada menys en el 
cas de les obligacions 
fiscals on cada associat 
respon solidàriament 
amb la societat. 

Òrgans socials 

La Assemblea General 
d’Accionistes és el  
màxim òrgan social. 
Aquesta pot adoptar la  
estructura administrativa 
que li resulti més 
convenient i pot tenir 
Junta Directiva (no és 
obligatori). 

Assemblea General 
d’Accionistes. 

Junta de socis. 

Representant legal. 

Assemblea d’associats. 

Representant legal. 

Cessió de 
participacions 
socials 

Per al traspàs de les 
accions és necessària la 
inscripció en el llibre de 
registre d’accions, 
mitjançant una ordre 
escrita de l’alienant. 
Aquesta ordre es pot 
donar en forma de 
endós. El dret de 
preferència, si és el cas, 
està garantit pels 
estatuts. 

Les accions són 
lliurement negociables,a 
no ser que es pacti el 
dret de preferència. 

No requereix reforma 
estatuària. 

Existeix dret de 
preferència. 

No requereix reforma 
estatuària. 

Pagament de 
capital 

El capital de la societat 
està format pel capital 
autoritzat, el capital 
subscrit, i el capital 
pagat. Els accionistes 
poden pactar la 
composició del capital 
lliurement. 

Així mateix, els 
accionistes compten 
amb un termini de dos 
anys per a pagar el 
capital que van 
subscriure al constituir la 
societat. 

Subscriure el 50% del 
capital part del capital 
subscrit, autoritzat i 
pagar la tercera. 

Pagar la totalitat del 
capital en el moment de 
la constitució de la 
societat. 

 
TAULA._8.1_. Tipus de societats comercials. FONT: Proexport. 

Guia legal per a fer negocis a Colòmbia. 
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Així doncs, degut a la flexibilitat que ofereix al formar una nova empresa, s’escull la forma 
jurídica Societat per Accions Simplificada. Aquesta permet simplificar tràmits i començar un 
projecte amb un baix pressupost. 

8.2. Avantatges i desavantatges. 

AVANTATGES DE LES S.A.S.: 

- Possibilitat de ser constituïda per només dos socis. 

- Limitació de la responsabilitat dels socis a la quantitat aportada al capital social. Hi 
ha dos excepcions relatives a les obligacions de naturalesa laboral o fiscal (impostos 
nacionals) contretes per el ens jurídic que fan als socis responsables solidàriament 
per aquestes obligacions. 

- No estar obligat a comptar amb revisor fiscal, llevat de les excepcions legalment 
previstes relatives a la quantia dels actius i ingressos. 

- Caràcter tancat i personal que impedeix representar el interès social en títols 
negociables. 

- Quotes de interès no negociables lliurement. 

- L’administració de la societat s’estén a cadascun dels socis. 

- Divisió del capital en quotes del mateix valor. 

- Possibilitat d’augmentar la responsabilitat estatutàriament. 

- Figura adequada per al desenvolupament de petites i mitjanes empreses. 

 

DESAVANTANTGES DE LES S.A.S.: 

- Màxim 25 socis i mínim 2. 

- Els socis responen solidàriament pels impostos i dutes laborals de la societat. Tal 
solidaritat no s’estén a sancions, interessos o ajustos per inflació. 

- El capital de la societat ha de ser pagat en la seva integritat al moment de la 
constitució. 

- La identitat i suma de participació dels socis és pública. 
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9. Impacte ambiental 

MONSA COLOMBIA aplica el concepte d’eficiència ecològica, el qual implica un bon ús dels 
recursos i l’adequat tractament dels residus generats al final del procés productiu. 

9.1. Recursos utilitzats 

- MATÈRIA PRIMA: La matèria prima està constituïda per biomassa dels cultius 
processats. Es calcula un consum diari de 3.000kg de biomassa. 

- AIGUA: L’aigua és utilitzada tant per el procés de destil·lació com per al rentat de la 
planta després de processar el producte. Les aigües residuals tenen un sistema de 
descontaminació senzill i de baix cost. 

- RECURSOS HUMANS: Per a dur a terme la producció a MONSA COLOMBIA, es 
necessiten dos treballadors. Cal tenir en compte les normatives referents la higiene 
del procés i personal, operació dels equips i seguretat laboral. 

9.2. Matriu de Leopold 

La matriu de Leopold es va dissenyar per a la avaluació de impactes associats a gairebé 
qualsevol tipus de projecte. S’utilitza principalment com a llista d’anàlisi que incorpora 
informació qualitativa  sobre relacions causa i efecte, però també és de gran utilitat per la 
presentació ordenada dels resultats de la avaluació. El mètode de Leopold està basat en 
una matriu amb les activitats que poden causar impacte al ambient del projecte (ordenades 
en columnes) i els possibles aspectes i impactes en ambients fisiobiològics  i 
socioeconòmics (ordenats  en files segons la categoria). 

A cada cel·la hi ha dos números (rang del 1 al 10), on el primer és la magnitud del impacte i 
el segon és la importància. La valoració és principalment qualitativa. Els valor són subjectius. 
Per a adjudicar un número s’estudien diferents factors: 

- Reversibilitat: mesura de la capacitat del medi (MCM) d’autoregenerar-se. 

- Recuperabilitat: MCM a autoregenerar-se amb mesures correctives. 

- Duració: temps de presència del impacte. 

- Aparició temporal: indicatiu de generació del impacte (curt, mitjà i llarg). 
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- Complexitat del impacte: simple, sinèrgic (la aparició de 2 impactes produeix efectes 
majors a la suma dels mateixos) i acumulatiu (major intensitat del impacte amb el 
pas del temps). 

- Percepció social: reacció directa i indirecta de la societat afectada. 

- Localització: relació de la distància de la aparició d’un impacte, respecte a un àrea 
d’interès. 

Un cop determinades les magnituds i la importància de cada cel·la, es calcula quantes 
accions són positives i quantes són negatives, i quants factors ambientals són afectats de 
manera positiva i quants de manera negativa.  

 

                     Medi afectat 

Activitats  

realitzades 
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Transport matèria prima 1/1 3/1 3/2 3/1 

Implementació de la planta 1/1 1/1 3/1 3/1 

Emmagatzematge matèria prima 1/1 1/1 1/1 1/1 

Procés d’extracció d’olis 4/2 2/1 2/1 1/1 

Transport del producte final 1/1 3/1 3/2 3/1 

 
TAULA._9.1_.Matriu de LEOPOLD per l’anàlisi de impacte 

ambiental de la planta d’extracció.  

 

Les dades estan representades en M/IA on: 

- M = magnitud del impacte. Expressa la irreversibilitat del impacte. 

- IA = Importància ambiental. Nivell de importància contra el medi ambient. 
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La activitat de major importància contra el medi ambient és el procés d’extracció en si. Els 
residus generats a la extracció són principalment de tipus líquid i sòlid. Els residus líquids 
generats són aproximadament de 1.000 l d’aigua al dia i els sòlids provenen dels 3.000 kg 
de biomassa de matèria prima a destil·lar.  

9.3. Mesures de mitigació  

El tractament de les aigües residuals no és molt exigent, ja que durant el procés no 
s’assoleixen alts nivells de contaminació. Aquesta, pot ser rebutjada directament la 
clavegueram, on passarà directament a una depuradora. MONSA, passats uns anys, creu 
possible la instal·lació d’un sistema de embassaments on poder tractar l’aigua 
autònomament. Aquest sistema consisteix en tres passos molt senzills i de molt baix cost. A 
la figura 9.1 queda representat un esquema. 

 

 
FIGURA._9.1_.Esquema tractament d’aigües residuals de MONSA COLOMBIA 

mitjançant la sedimentació  

En quant als residus sòlids, són molt útils com a adob per a noves plantacions. La empresa 
encarregada de subministrar les plantes a MONSA COLOMBIA, s’encarrega també de 
recollir aquests residus per a tractar-los, convertir-los en compost i així tenir un estalvi. La 
empresa proveïdora, recull aquests residus de forma gratuïta.   
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10. Conclusions 

Les conclusions que s’extreuen un cop realitzat el projecte són: 

Degut a que la economia espanyola està patint una mala situació, moltes empreses 
decideixen invertir a països llatinoamericans. 

Colòmbia és un bon país per a invertir ja que actualment està tenint un gran 
desenvolupament econòmic. 

La planta extractora ha de complir uns requisits molt assequibles i la metodologia a seguir 
per a realitzar la feina no és complicada. Amb dos treballadors, la producció es pot dur a 
terme perfectament. 

La creació de MONSA COLOMBIA és viable. La matèria prima per a extreure olis és un 25% 
més barata a Colòmbia que al mercat Europeu. Després de realitzar pla econòmic, s’arriba a 
la conclusió que MONSA COLOMBIA té beneficis cada any. Inclús si aquesta matèria prima 
fos només un 15% més barata, seguiria sent viable. 

El mercat de les essències, té molta demanda a nivell mundial. Per a la situació geogràfica 
de Colòmbia, els Estats Units on MONSA COOMBIA pot tenir molts clients. 

La idea principal de crear MONSA COLOMBIA és abastir d’olis naturals a MONSA. Però per 
a poder vendre a tercers, aquesta disposa de una pàgina web. També cal realitzar una 
inversió per a publicitat a la xarxa. Aquesta inversió no afecta a la viabilitat del projecte. 

Per a petites empreses com MONSA COLOMBIA, la forma jurídica més adient és la societat 
per accions simplificada. 

El procés d’obtenció d’olis essencials a nivell de planta extractora és un procés net, de baix 
impacte ambiental i amb unes mesures de mitigació fàcils d’implementar. 
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