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1. Resum 
 

En aquests projecte es vol desenvolupar un pla d’empresa per una enginyer amb el valor 

afegit d’una xarxa de professionals on trobar tots els serveis necessaris per la realizació de 

projecte d’activitats al costat d’un grup d’assessorament. 

L’enginyeria serà la base principal de l’empresa on es desenvoluparan projectes d’activitats i 

homologacions, que contaran amb el suport d’una xarxa de professionals que oferiran una 

sèrie de serveis addicionals relacionats amb les obertures de negocis. Aquests 

col·laboradors podran aportar serveis directes, participant com executors en el que s’ha 

redactat en els projectes, com serveis secundaris que també poden interessar al client en el 

moment d’obrir un negoci. 

L’objectiu principal de tots els membres que formin part de la xarxa es beneficiaran d’un punt 

de trobada entre els diferents sectors implicats en l’elaboració de projectes per obtenir nous 

clients i augmentar la seva publicitat. 

La intenció es que els clients que vulguin obrir un nou negoci tinguin mes transparència i 

facilitats per aconseguir el seu objectiu oferint un servei professional, econòmic, àgil i amb 

un tracte personal. 

La primera part del pla d’empresa es centrarà en l’anàlisi de l’entorn. En aquests apartat  es 

vol detallar l’entorn general i el mercat en el qual l’empresa realitzarà l’activitat principal, així 

com els clients potencials i la competència. D’aquesta manera és confeccionarà un anàlisi 

de l’entorn general a nivell econòmic tan global com territorial i l’entorn legal i polític en el 

que es trobarà l’empresa. Per altre banda, es definirà el mercat en el qual desenvoluparà la 

seves activitats Proginetwork i un anàlisi competitiva envers els possibles competidors. 

A partir d’aquests anàlisi es confeccionarà el pla d’empresa amb els següents apartats: 

 En el pla de màrqueting es definirà les necessitats per cobrir els serveis oferts per 

Proginetwork i les seves característiques, d’aquesta manera es podrà desenvolupar 

la polític de comunicació, ventes i preus dels serveis. 

 En el pla d’operacions es concretarà el nucli d’operacions que es requereix per la 

prestació dels serveis, es definiran els recursos necessaris per dur a terme l’activitat 

de l’empresa i quins seran els processos per poder desenvolupar els serveis. 

 En el pla d’organització es definirà quines són les tasques que s’han de realitzar a 

Proginetwork i qui les realitzarà. Per poder detallar els aspectes relatius a 

l’organigrama de l’empresa i les polítiques de personal.  
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 En el pla econòmic i financer s’avaluaran els factors d’inversió que determinaran la 

viabilitat del negoci, mostrarà els resultats de cada exercici i la política de 

finançament. 

A més, podrem trobar un apartat dedicat a l’impacte ambiental del projecte per poder 

desenvolupar les activitats realitzades per l’empresa. 

Finalment s’extrauran unes conclusions de l’anàlisi de l’entorn i el pla d’empresa redactat.  
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3. Glossari 

UPC: Universitat politècnica de Catalunya 

UdG: Universitat de Girona 

ETSEIB: Escola tècnica superior d’enginyeria industrial de Barcelona 

Start up:  Una empresa de creació recent. Generalment es troben en una fase de 

desenvolupament de producte i cerca de mercats. 

SCP: Societat civil particular 

INEM: Institut nacional de treball 

INE: Institut nacional d’estadística 

IDESCAT: Institut d’estadística de Catalunya 

EPA: Enquesta de població activa 

DIRCE: Directori central d’empreses 

GEM: Global entrepreneurship monitor 
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4. Prefaci 

4.1. Origen del projecte 

El projecte sorgeix de la creació d’un start up basat en la  idea de tres estudiants en la 

finalització de les seves carreres per intentar desenvolupar els seus coneixement en una 

empresa pròpia. La necessitat de buscar un futur laboral i la oportunitat de participar en un 

concurs de start ups en el parc tecnològic de la UdG són dos dels principals desencadenant 

de l’inici de l’empresa. Aquest fet provoca la necessitat de la realització d’un ampli pla 

d’empresa que dona inici a la realització d’aquests projecte. 

4.2. Motivació 

En la situació econòmica actual, la opció d’un projecte personal per la creació d’una 

empresa pròpia d’una activitat relacionada amb el que s’ha estudiat i fet de poder treballar 

en un projecte en el qual s’hi cregui fermament. 

La generació d’aquests start up servirà per generar unes bases solides per intentar 

autogenerar-se un lloc de treball dins d’un món laboral i empresarial molt competitiu. 

L’experiència que representa la creació d’un pla d’empresa des de zero amb tots els 

entrebancs que s’han d’anar superant en un projecte que surt de l’àmbit acadèmic. 

4.3. Requeriments previs 

Aplicació d’amplis coneixements adquirits al llarg de la carrera especialment en l’àmbit de la 

creació d’empreses i gestió de projectes. Temes que s’han tractat al llarg de la carrera 

d’organització industrial en assignatures com direcció d’empreses, direcció comercial, 

direcció financera o projectes.  

Combinant aquests coneixements amb altres adquirits en l’enginyeria tècnica mecànica 

d’oficina tècnica en la realització de projectes d’activitats per la obertura de negocis i 

remodelacions de tot tipus d’instal·lacions. 

A més s’ha assistit a diferents activitats promogudes per Girona emprèn i la universitat de 

Girona, que han ajudat a obtenir una visió mes real de la situació particular en la que es 

troba el territori on es vol desenvolupar l’activitat de l’empresa i s’han conegut casos i 

experiències d’altres emprenedors amb projectes similars. 
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5. Introducció 

Proginetwork neix a partir d’un grup de tres enginyers procedents de diferents 

intensificacions. Un mecànic, un electrònic i un d’organització industrial amb un objectiu 

comú, crear una enginyeria al voltant d’una xarxa social on trobar tots els professionals i els 

serveis necessaris per obertures i reformes de locals al costat d’un grup d’assessorament, 

que correspondria el propi servei d’enginyeria de Proginetwork. 

La creació de la xarxa de professionals té com a objectiu principal que tots els membres que 

formin part de la xarxa es puguin beneficiar-se d’un punt de trobada entre els diferents 

sectors implicats en l’elaboració de projectes, d’aquesta manera poder obtenir nous clients i 

augmentar la seva publicitat. Aquests col·laboradors s’anirà augmentant progressivament 

mitjançant diferents camins.  

Per poder accedir aquesta xarxa, des de Proginetwork es filtrarà individualment cadascun 

dels professionals que apareixen anunciats a la web on es prioritzarà la qualitat per sobre de 

la quantitat i on es valoren les ressenyes dels clients un cop realitzades les feines. 

La intenció és que els clients que vulguin obrir un nou negoci obtinguin les majors facilitats i 

transparència per aconseguir el seu objectiu oferint un servei professional, econòmic, àgil i 

un tracte personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.1. Esquema Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 
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Proginetwork oferirà ambdues possibilitats per un costat un servei propi d’enginyeria per la 

redacció de projectes i per altre dispondrà de diferents serveis a partir dels diferents 

col·laboradors de la xarxa. 

Fig.  5.2. Esquema del procés general de Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

La principal línea de treball consistirà en oferir tots els serveis que requereixin els nostres 

clients segons els requeriments del projecte. Proginetwork oferirà diferents pressupostos del 

mateix servei per tal d’oferir una clara transparència en quan a preus i basat principalment 

en la magnitud dels projectes. 
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Fig.  5.3. Esquema del procés secundari de Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

Una altre línea de treball serà que els propis col·laboradors requereixin els serveis que 

disposa la pròpia xarxa. Aquests poden requerir els serveis d’enginyeria per a projecte que 

els hi hagin sol·licitat els seus propis clients. 

5.1. Objectiu del projecte 

La principal intenció d’aquest projecte es clarificar la idea de l’empresa Proginetwork, per tal 

de elaborar un start up amb qualitat i amb viabilitat, d’aquesta manera poder tirar endavant 

el projecte d’empresa amb garanties. 

Un del principals objectius serà crear una base sòlida per l’empresa, concretar la idea del 

que realment es vol fer, quins són els passos a seguir, quins han de ser els objectius com 

empresa… 

Amb tots aquest passos anteriors clarament definits es tractarà d’analitzar-los i obtenir uns 

resultats que ens permetin veure quina serà la viabilitat que pot tenir l’empresa a curt i llarg 

termini i quins es el millor camí per aconseguir-ho. 

Com a objectius personals l’experiència de tirar endavant un projecte propi amb el 

desenvolupament d’un extens pla d’empresa i la possibilitat d’aplicar un ampli ventall de 

PROGINETWORK COL·LABORADORS 

Demanda serveis 

Demanda pressupostos 
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conceptes acadèmics en mon real poden aportar coneixements professionals i una 

experiència molt enriquidora. 

 
 

5.2. Abast del projecte 

La projecte es centrarà principalment en l’elaboració del pla d’empresa, start up, de 

Proginetwork.  

En aquests pla i haurà un anàlisis previ de la situació que rodeja l’empresa amb un estudi de 

la situació socioeconòmica i aspectes tecnològics que afecten a les empreses com 

Proginetwork, que definirem com l’entorn general, i posteriorment aprofundirem en el sector 

implicat en el quals inclourem la nostre empresa realitzant  un anàlisis de mercat i de la 

competència. 

A partir de l’anàlisi realitzat, s’elaborarà un pla de màrqueting per com s’ha de donar a 

conèixer l’empresa i promocionar els seus servis, un pla d’operacions per veure el passos a 

seguir, especialment centrats en el naixement de l’empresa com a tal, un pla d’organització i 

un pla de recursos humans per concretar qui treballarà en l’empresa i com s’organitzaran 

aquestes persones i, finalment, un pla financer on analitzarem la viabilitat econòmica de 

l’empresa. 

Paral·lelament al que es vagi redactant, el projecte es desenvoluparà en un ambient real, 

per tan el que es descrigui en pla de màrqueting i pla d’operacions s’haurà de plasmar en la 

realitat. L’elaboració de la web i la recerca de clients i col·laboradors seran en un principi les 

principals activitats que es desenvoluparan al voltant del projecte, per tal que a poc a poc es 

pugui anar tirant endavant tot el descrit al llarg del projecte. 



Proginetwork: Enginyeria i xarxa de col·laboradors professionals  Pàg. 11 

 

5.3. Planificació del projecte 

 

Fig. 5.4. Esquema de la planificació de Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

Després de deixar de banda un altre projecte iniciat, sorgeix la oportunitat d’escollir un 

projecte partint d’una idea pròpia en la qual es va començar a treballar poc abans de 

començar a redactar aquests pla d’empresa i que s’ha transformat en un projecte real. 

A l’agost de 2012, conjuntament amb els altres dos socis que conformen Proginetwork es 

comença a desenvolupar la idea enginyeria conjuntament a una xarxa de col·laboradors 

mitjançant una plataforma web. 

Els primers dos mesos serviran per consolidar la idea mitjançant la recerca de informació es 

realitzarà l’anàlisi de l’entorn socioeconòmic i un primer anàlisis de la competència. Aquests 

anàlisis pot ser clau per concretar les línees a seguir per part de l’empresa. 

Es marcaran la línees a seguir i s’elaborarà una fulla de ruta a seguir per poder anar 

desenvolupant les diferents idees que acabaran formant l’empresa. 

•Estudi previ del projecteFASE PREVIA

•Entorn general

•Entorn específic
FASE ANÀLISIS

•Pla d'operacions

•Pla de marketing

•Pla financer

PLANS 
PROGINETWORK

•Desenvolupament web

•Accions de marketing (posicionament i promocio)
DESENVOLUPAMENT

•ConclusionsFINALITZACIÓ
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A partir del setembre del mateix any, es desenvoluparà una versió beta de la web per tenir 

imatge que poder mostrar als col·laboradors amb el que s’està treballant. Al mateix temps es 

realitzaran amb els primers contactes. S’haurà de comprar el domini, crear la imatge de 

l’empresa i realitzar una primera fase de programació web. És pretén tenir la primera versió 

a finals del 2012. 

Des del moment del llançament de la versió beta es durà a terme un continu evolutiu de la 

web, per tenir una versió que s’adapti millor a les necessitats reals de Proginetwork i els 

seus col·laboradors reforçant les parts que han tingut mes èxit fins el moment.  

De novembre a gener, s’elaborarà el pla d’operacions i el pla de màrqueting, així com el 

continu desenvolupament de la web i la recerca de col·laboradors per poder anar 

incorporant a la web. 

Una vegada finalitzada la base principal de l’empresa es tancarà el pla financer amb les 

previsions realitzades fins el moment. 

Fins a finals de març s’implementarà el pla de màrqueting; es realitzarà el posicionament 

web conjuntament amb un anàlisis web que servirà per desenvolupar l’evolutiu de la web. Al 

mateix temps es reforçarà el contacte amb els col·laboradors i es preparant targetes i tríptics 

a més de registrar-se a webs de diferents xarxes socials per tal de promocionar-se. 

 

Fig.  5.5. Planificació projecte Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 
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6. Anàlisis de l’entorn 

6.1. Entorn general 

En aquest apartat s’analitzaran tant els factors de l’entorn general de l’empresa, els polítics, 

els econòmics, els socials i els tecnològics; com els de l’entorn específic com serien els 

proveïdors, els clients, els serveis i l’anàlisi de la competència.  D'aquesta manera, l'empresa 

es considerarà com un sistema obert al medi en què es desenvolupa, influeix i rep 

influències. 

6.1.1. Entorn legal i polític 

El nom legal que tindrà l’empresa es PROGINETWORK en forma de societat civil particular. 

Societat civil particular (SCP) : Té per objecte coses determinades, el seu us o els seus 

fruits, una empresa  senyalada o el exercici d’una professió o art. La seva denominació no 

està regulada, és per tant lliure d’anar acompanyant de  les sigles “SCP”, pel cas de la 

societat civil particular. 

Capital: No es requereix capital mínim per la seva constitució, el capital està format per les  

aportacions dels socis que pot consistir en diners, indústria o bens. 

Òrgan d’administració:  Administradors solidaris. L’administració es confia a dos o més socis 

que poden actuar un sense el consentiment de l’altra o altres.  

Responsabilitat: davant tercers respon la societat amb els seus béns i, a falta d'aquests,  

s’estableix un règim de responsabilitat personal i universal (amb tots els béns presents i 

futurs) dels socis per les deutes socials.  

La responsabilitat dels socis per les deutes socials, aniria en funció de la seva participació 

en la societat, sense que existeixi responsabilitat solidaria entre els diferents socis. 

Socis: el número mínim de socis és de dos. El socis poden ser de dos classes en funció de 

la seva aportació:  

 Socis capitalistes: si aporten béns o diners 

 Socis industrials: si aporten treball o indústria 

Constitució: és pot constituir en qualsevol forma, però en el cas de que s’aportin béns 

immobles  o drets reials serà necessària escriptura pública. 
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Tràmits de formalització més senzills, que d’altres formes jurídiques d’empresa. 

El marc legal en què s’ubica el contingut d’aquest lloc web són les lleis LSSI i LOPD. En 

primer lloc, la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), coneguda també 

popularment com la “Llei d'Internet” regeix els següents aspectes: 

 L'allotjament dels llocs web. 

 La responsabilitat dels usuaris, dels administradors dels servidors o el contingut dels 

lloc webs. 

 Prohibeix l'enviament de correus electrònics publicitaris si el destinatari no ha donat 

el seu consentiment (spam). 

En segon lloc, caldrà atendre també a la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), ja 

que es farà ús de dades personals mitjançant el registre d’usuari. La LSSI estableix una 

sèrie de motius pels quals determinats continguts publicats a la xarxa podrien arribar a ser 

intervinguts, retirats o investigats. Com es pot veure en la seva enumeració, aquests motius 

són amplis i ambigus i queden sovint subjectes a la interpretació que en facin les autoritats. 

Aquesta ambigüitat va ser un dels aspectes més polèmics i criticats de la LSSI en el moment 

de la seva promulgació. La LSSI contempla: 

 La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la 

defensa. 

 La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició 

de consumidors o usuaris, fins i tot quan actuïn com inversors. 

 El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius 

de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

 La protecció de la joventut i de la infància. 

Tampoc es pot publicar a Internet cap contingut del que no es tingui la propietat intel·lectual 

o l'autorització expressa del seu autor perquè s’utilitzi directament o citant la font d'origen de 

les dades. En qualsevol cas, el contingut publicat serà generat sempre pels usuaris 

registrats. Aquests poden no ser treballadors de Proginetwork, sinó persones externes que 

hauran llegit i acceptat unes Condicions Generals d’Ús i Informació Legal a l’Usuari 

(VEURE ANNEX A “CONDICIONS GENERAL D’ÚS I INFORMACIÓ LEGAL A L’USUARI”). 

Malgrat es publiqui contingut generat per l’usuari, Proginetwork comptarà amb filtres per 

garantir un contingut adequat. En cas d’infringir-ho, Proginetwork comptarà amb provisions 

legals que permetran retirar el contingut ofensiu o impropi. 
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6.1.2. Entorn econòmic 

6.1.2.1. Econòmica internacional 

Mes de quatre anys després de l’inici de greu situació crisis mundial, l’economia segueix 

sent fràgil.  

Els països desenvolupats tenen una taxa de creixement molt petita y els que estan en fase 

de desenvolupament estan basant els seus esforços en reforçar les pròpies economies per 

intentar evitar la gran dependència de les grans economies mundials. 

La crisi global iniciada per el sector financer i que ha acabat afectant d’alguna manera o altre 

qualsevol part del món, s’ha acumulat a altres situacions econòmiques negatives que 

afectaven a la majoria de països desenvolupats, especialment Europa. 

Actualment, la principal preocupació a nivell europeu és la crisi del deute. El gran 

endeutament extern de les seves economies, ha desembocat en una reestructuració del 

sistema financer per tal d’assegurar la seva viabilitat. Derivant en perspectives de 

creixement que van reajustant-se a la baixa casi cada vegada que es fan revisions de les 

dades econòmiques, perspectives que no ajuden a afavorir la inversió. 

 

Fig.  6.1. Previsions de creixement econòmic 

Font: Generalitat de Catalunya 
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6.1.2.2. Econòmica espanyola: 

L’economia espanyola s’ha vist arrastrada per la greu crisis financera, greument arrelada a 

Espanya, i agreujada per la crisi immobiliària. 

Després d’un inici de segle en ple creixement econòmic, els anys de crisis han provocat un 

important retrocés de economia. Els anys de creixement basats principalment en els negocis 

immobiliaris i el turisme, han deixat pas a una època on el sector del totxo a perdut tota la 

força i encara que el sector serveis, especialment derivat del turisme s’ha mantingut, no ha 

estat suficient per sostenir una economia amb una gran manca de base industrial. 

 

Fig.  6.2. Creixement del PIB 

Font: Banc mundial 

Espanya es l’estat d’Europa amb un índex d’atur mes elevat, un 25,02 % (actualment 

superior), i continua amb unes perspectives de creixement que poden arribar als 6 milions 

de persones. 
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Fig.  6.3. Taxa d’atur d’empreses a Espanya (1990-2012) 

Font: INE, EPA 

Aquests factors han provocat un clar descens dels naixements de les empreses en els 

diferents sectors. El 2013, en una economia amb perspectives de recessió, continua un 

lleuger decreixement. Tot i això, observem que aquesta disminució és un descens de clients 

potencials, no obstant, la creació d’empreses és la continua.  

 

Fig.  6.4. Evolució del nombre d’empreses i variació anual (%) a Espanya (2000-2010) 

Font: INE, DIRCE 

En l’anàlisi per sectors, el principal implicat en la destrucció d’empreses ha estat la 

construcció passa de 12000 al 2001 a 6000 naixements al 2009. Així com el sector industrial 

que ha patit una important recessió, derivat de les feines indirectes generades pel sector de 

la construcció. Per altre banda, la resta de sector s’ha estabilitzat des de el 2008 amb indicis 

d’una lleugera recuperació.  
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Fig.  6.5. Taxa d’alta d’empreses a Espanya (2005-2010) 

Font: INE, DIRCE 

Les creacions d’empreses, tot i estabilitzar-se, no absorbeix els treballadors que estant 

sense feina. Això fa que cada vegada sigui més difícil trobar feina i molts optin per la creació 

de la seva pròpia empresa.. 

Segons el informe presentat per GEM España 2011 sobre l’activitat emprenedora observem 

que d’índex d’activitat emprenedora es troba al 5,8% a Espanya durant l’any 2011. Aquesta 

es compon d’un 3,3% d’activitat naixent envers un 2,5% d’activitat de consolidació. 

L’emprenedoria va augmentat un 34,8% el 2011 respecte el mateix període de l’any anterior 

i, actualment, es troba en valors similars als de 2005. Encara que l’impacte econòmic que 

suposa aquest increment no pot equiparar-se al que hauria tingut en una escenari de 

estabilitat econòmica i no es possible associar-ho directament a una recuperació de 

l’emprenedoria. Dins aquests percentatge podem trobar que ha augmentat la proporció 

d’activitats que s’han creat per necessitat o precarietat en la situació laboral en la que es 

trobaven. 

L’elevat índex d’atur a Espanya, esta portant una gran part de la població a l’emprenedoria. I 

segueix en previsió de creixement en els pròxims anys.  

6.1.3. Economia  territorial: 

Per l’entorn comarcal, ens basant-nos en les dades de l’ajuntament de Girona.  Trobem que 

l’any 2010 es van crear 78 empreses. D’aquestes  s’han obtingut com a resultats que el 31% 

correspon al subsector de comerç, un 27% al subsector de serveis a les persones, un 29% 

correspon al subsector serveis a les empreses i un 13% al subsector d’hostaleria. 
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En quan a tancament d’empreses, veiem que als 6 primer mesos del 2010 un total de 305 

empreses van tancat a les comarques de Girona, mentre que en el mateix periode se'n van 

dissoldre 233, segons dades de l’Institut d'Estadística espanyol. Això significa un augment 

del 31%, el més elevat de totes les demarcacions catalanes. Les dades del mes de juny 

mostren que, respecte al mateix mes de l'any passat, només s'ha tancat una empresa més 

(de 32 a 33), el que suposa un lleu augment del 3%.  

Girona va tancar el mes d'agost del 2010 amb 30.453 empreses inscrites a la Seguretat 

Social, 460 menys que un mes abans. Tot i que la temporada estival va permetre que 1.100 

noves empreses es donessin d'alta a Girona, no van poder compensar les 1.570 

companyies que es van donar de baixa. Després del gener, l'agost va ser el mes amb més 

baixes empresarials a la Seguretat Social. No obstant això, des de principis d'any, les 

empreses que s'han donat d'alta (11.891) superen el global de baixes (10.053). Una lleugera 

recuperació que no permet encara fer incrementar el teixit empresarial en termes 

interanuals. A finals d'agost, la demarcació de Girona comptava amb 323 empreses menys 

que un any enrere. 

Bona part de les altes a la Seguretat Social són reactivacions de societats donades de baixa 

prèviament. I és que, segons dades del Registre Mercantil aportades per l'estadística de 

societats mercantils de l'INE, a Girona s'han creat des de principis d'any 873 noves 

societats, un 3,4% més que en el mateix període de l'any passat. Més negatives són les 

dades de dissolucions d'empreses gironines fetes efectives al Registre, que se situa en 337, 

fet que suposa un creixement interanual de gairebé el 27%. Veiem doncs que tenen un gran 

símil les dades de la comarca de Girona amb les dades d’Espanya.  

El resum d’aquestes dades ens dóna que el món empresarial està en continua rotació. Tot i 

que la línia general és negativa, hi ha una continua rotació en el sector, i això és una bona 

notícia per nosaltres. La dada important és el nombre de creacions d’empreses, que son els 

nostres clients potencials. 

Un punt important a destacar és que hi ha petits i mitjans comerços al centre de Girona que 

han tancat (es pot extrapolar a moltes ciutats) i en qüestió de 3 o 6 mesos han reobert un 

altre negoci, els quals podrien ser clients potencials degut a la bona ubicació dels locals, 

juntament amb les ganes d’emprendre de la gent.  

6.2. Entorn específic 

6.2.1. Definició de mercat 

Proginetwork pretén introduir-se en el mercat de projectes d’enginyeria oferint un ampli 

ventall de serveis. Des de un punt de vista intern es realitzarà l’elaboració i gestió dels 
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diferents projectes com podrien ser les diferents instal·lacions d’un nou local per la obertura 

d’un negoci, la modificació d’alguna instal·lació per adaptar-se a noves necessitats del 

negoci, homologacions de vehicles... com els que oferiria una oficina tècnica. I per altre 

banda, la gestió a través de la web de diversos serveis de col·laboradors que apareixen a la 

web gestionant-les segons les necessitats dels clients. 

6.2.2. Anàlisis competitiva 

Són diverses i molt variades les empreses que es dediquen a la l’elaboració de projectes 

d’enginyeria, moltes de les quals disposen d’una base sòlida obtinguda al llarg dels anys 

cosa que els permet disposar de una amplia experiència i una bona cartera de clients. 

A mes, un de les conseqüències de la situació econòmica, és que molts dels professionals 

que es dedicaven en aquests sector al quedar-se sense feina, han intentat espavilar-se per 

el seu compte ja sigui creant les seves pròpies empreses o treballant com autònoms, 

aquests fet propicia que trobem una oferta molt diversificada. 

Per tal de poder tenir una visió mes amplia del sector analitzarem diferents empreses que 

poden generar competència directa amb Proginetwork i d’aquesta manera tenir una visió 

mes amplia de la oferta que tenim actualment al mercat: 

A. http://www.enginyeria-projectes.com 

Oficina tècnica situada al terme municipal d'Amer, creada a inicis del 2001. Ofereix un servei 

tècnic a tot nivell i per a totes les empreses, amb atenció personalitzada, adequant cada 

projecte a les seves necessitats. 

La política de l'empresa és la personalització de cada projecte, fent-los funcionals, pràctics i 

diferents, oberts a tot tipus de suggeriments i propostes, amb l'objectiu d’aconsellar els  

clients i oferir-los la millor solució. 

La filosofia d' Enginyeria de Projectes es mantenir els seus coneixements en constant 

innovació. Tots els projectes són realitzats sota criteris tecnològics d'estalvi i eficiència 

energètica, oferint als clients l'òptima solució per a cada necessitat. 

Serveis: 

 Instal·lacions 

o Instal·lacions de B.T. 

o Instal·lacions de calefacció, clima i ACS. 

o Instal·lacions de ventilació. 

o Instal·lacions solars tèrmiques. 

http://www.enginyeria-projectes.com/
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o Instal·lacions solars fotovoltaiques. 

 Energia 

o Sales de calderes industrials, calderes en centres esportius, comercials, 

oficines. 

o Centralitzacions de producció de calor i fred en edificis de d'habitatges, 

hotels. 

o Centrals de cogeneració CHP / trigeneració CHCP. 

o District heating/cooling. 

 Habitatge 

o Plans de seguretat i salut d'obres de construcció per habitatges, blocs de 

pisos, naus industrials, enderrocs,... 

 Indústria 

o Projectes executius, estudis de seguretat i salut, direccions facultatives i 

execucions d'obres de naus industrials. 

o Projectes d'adequació a la llei 3/1998 de 27 febrer de la Intervenció Integral 

de l'Administració ambiental: Annex III, Annex II.2, Annex II.1, Annex I. 

 Mediambient 

o Sorolls i vibracions 

 Adequació de maquinària a la Normativa vigent 

o Marcatge CE 

o Llibre d'instruccions 

o Declaració de conformitat 

 Seguretat i salut 

o Assessorament en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Disseny i construcció de maquinària 

o Disseny i construcció de tot tipus de maquinària. 

 Coordinació a través de diversos tallers especialitzats la construcció de la 

maquinaria. 

Web: 

Web senzilla, bàsicament informativa, amb un disseny poc elaborat. Trobem la informació 

bàsica de l’empresa, els serveis que ofereix, alguns exemples del que han fet, la localització 

i un contacte. 
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Fig.6.6. Esquema d’evolutius web 

Font: www.enginyeria-projectes.com 

B. www.enginyintegral.com 

Enginy Integral neix a Girona l’any 2005 mitjançant la unió d’un equip de professionals amb 

amplia experiència en els diferents camps de l’enginyeria amb l’objectiu de desenvolupar 

solucions adaptades a les necessitats específiques de cada client. 

Està especialitzat en la realització de projectes clau en mà, des del plantejament inicial fins a 

la certificació final de l’obra. Realitza gestions i tràmits amb els organismes oficials i les 

entitats de control autoritzades, efectuant assessorament tècnic al client i executant la 

direcció facultativa i de seguretat a les obres. 

Executa projectes claus en mà dins dels diferents sectors industrials mitjançant la gestió i 

coordinació durant totes les fases de l’obra, dels mitjans i equips professionals adients, amb 

terminis curts i costos competitius. 

Serveis: 

 Enginyeria: 

o Estudis de viabilitat 

o Projectes clau en mà  

o Projectes bàsics de construcció 

o Projectes d’instal·lacions 

o Legalitzacions 

o Projectes per a la industria alimentaria 

http://www.enginyintegral.com/
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o Direcció d’obra 

o Certificacions 

o Gestions tècniques 

 Llicencies d’activitats 

o Annex I: Activitats sotmeses a règim d’autorització ambiental. 

o Annex II: Activitats sotmeses a règim de llicència ambiental. 

o Annex III: Activitats sotmeses a règim de comunicació o de llicència 

o Innòcues: Activitats sotmeses a règim de comunicació prèvia a l’obertura. 

 Gestió de riscos 

o Estudis de seguretat 

o Pla d’emergència per edificis i indústries 

o Plans de seguretat i salut 

o Avaluacions de riscos laborals 

o Coordinacions de seguretat 

Web: 

Web bàsicament informativa amb un disseny agradable. Apart d’una extensa descripció dels 

serveis oferts també permet posar-se en contacte amb l’empresa per ampliar informació. 

Destaca un apartat amb informació i normativa relacionada amb el projectes que s’ofereixen. 

Disposa de la versió traduïda a l’anglès. 

 

Fig.6.7. Esquema d’evolutius web 

Font: www.enginyintergral.com 
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A. http://www.licenciasbarcelona.com 

Empresa formada per un grup d’enginyers especialitzats en la realització de llicencies 

d’activitats per a l’obertura de negocis, ubicada a Barcelona. 

Disposen de coneixements en totes les normatives aplicables en temes d’electricitat, 

climatització, gas, seguretat contra incendis, ventilació, residus, projectes acústics y 

d’accessibilitat. 

El servei inclou la gestió de les llicencies i la posterior tramitació administrativa amb 

l’ajuntament o entitats de control mediambiental. 

Serveis: 

Ofereixen llicencies d’activitats per a bars, restaurants, oficines, apartaments, centres 

docents, botigues y en general de tot tipus de locals destinats a usos comercials o industrials 

Web: 

Disposa d’àmplia informació sobre llicencies d’activitats y legalitzacions, que permet fer-se 

una idea del que realment s’està buscant i dels serveis que ofereixen, es interessant 

destacar que es pot accedir a informació de normativa i ha una petita guia dels tràmits 

inicials. A més disposen d’un servei de contacte a través de la web on es pot demanar 

informació i pressupost.  

 

Fig.6.8. Esquema d’evolutius web 

Font: www.licenciasbarcelona.com 
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B. http://www.serrano-eng.cat/ 

Empresa emplaçada a l’Alt Empordà dedicada a tot tipus de projectes d’enginyeria. Ofereix 

un servei basat en la qualitat i la professionalitat, buscant agilitzar els tràmits davant 

organismes oficials intentant minimitzar les tarifes. 

Serveis: 

 Projectes basics, executius i de legalització d’instal·lacions. 

o Instal·lacions elèctriques: Baixa tensió i Alta tensió, centres de transformació i 

instal·lacions especials. 

o Instal·lacions calefacció i climatització. 

o Instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 

o Instal·lacions de protecció contra incendis. 

 Detecció i alarma. 

 Extinció. 

 Evacuació. 

 Plans de emergència. 

o Instal·lacions de gas. 

o Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i tèrmica. 

o Estudis de seguretat i salut. 

 Consultoria 

o Assessoria tècnica per a instal·ladors. 

o Informes i peritatges. 

Web: 

Web informativa on podem trobar una petita introducció de l’empresa, un índex del serveis 

que ofereix sense estendre’s en la descripció de cadascun, també alguns exemples d’obres 

realitzades i finalment la ubicació i el contacte de l’empresa. 

http://www.serrano-eng.cat/


Proginetwork: Enginyeria i xarxa de col·laboradors professionals  Pàg. 26 

 

 

Fig.6.9. Esquema d’evolutius web 

Font: www.serrano-eng.cat 

C. http://www.serttec.com/ 

Serttec és una empresa ubicada a Olot, dedicada a desenvolupa i construir projectes en 

diferents sectors industrials i comercial, oferint un servei integral des de la fase de projectes 

d’enginyeria fins a l’execució final de l’obra. 

Elabora tota mena de documentació tècnica i legal necessària per construir i fer funcional un 

edifici, complementant-lo amb les corresponents instal·lacions segons el disseny formulat. 

Serveis: 

 Projectes executius: 

o Obra civil: Urbanitzacions, plans parcials, carreteres, camins i vials, estacions 

depuradores d’aigües residuals, plantes potabilitzadores, aixecaments per 

estudis topogràfics i elements de contenció 

o Edificació industrial i comercial: Naus industrials, complexos comercials, 

pavellons esportius, parcs logístics i captació de sòl residencial i industrial. 

o Instal·lacions: Electrificació (alta i baixa tensió), protecció contra incendis, 

instal·lacions de gas,climatització, extracció i ventilació, sanejament, 

abastament d’aigua potable, aire comprimit, energies renovables i 

emmagatzematge de productes químics, petrolífers, GLP... 

http://www.serttec.com/
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 Llicencies d’activitats: Documentació necessària per posar en funcionament 

qualsevol tipus d’activitat de nova ubicació o bé d’adequar-ne una ja existent segons 

la normativa vigent. 

 Construcció: Edificació, moviments de terres, fonaments, estructures metàl·liques, 

formigó i mixtes, urbanització i accessos rodats, sanejament, paviments, tancaments, 

cobertes, fusteria metàl·lica i fusta i instal·lacions. 

  Gestió i direcció integral d’obra: Indústria alimentària, farmacèutica, química, 

metal·lúrgica, tecnològica, de consum i establiments comercials i recreatius. 

Web: 

Web informativa amb disseny senzill però intuïtiu. Pàgina inicial de presentació a partir de la 

qual podem accedir a altres pàgines on ens descriu breument els serveis ofertats. També 

podem accedir a exemples d’obres i projectes que han realitzat, i finalment, tenim la seva 

ubicació i contacte a traves de la web. 

 

Fig.6.10. Esquema d’evolutius web 

Font: www.serttec.com 

D. http://www.einesa.com/ 

Einesa és una empresa amb experiència dins del sector de l’enginyeria, especialitzada en la 

redacció de projectes energètics, d'instal·lacions i mediambientals dins dels sectors de 

l’edificació i industrial. 

També és present en altres àmbits, participant en la redacció de projectes de construcció 

d’edificis industrials i d’urbanització. 
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Ofereix serveis integrals d’enginyeria per donar solucions a les necessitats dels seus clients. 

Serveis: 

 Estudis de viabilitat 

 Estudis previs i avantprojectes 

 Projectes bàsics 

 Projectes de llicències ambientals 

 Projectes executius 

 Direcció d’obra 

 Legalitzacions 

 Instal·lacions Claus en mà 

Web: 

Pàgina inicial amb descripció de l’empresa i sector de noticies relaciones les activitats que 

desenvolupa l’empresa, ampli catàleg de serveis amb descripció i exemples d’obres 

realitzades segons tipus de servei. A més, disposa de l’opció de contactar directament via 

web i versió traduïda al castellà. 

 

Fig.6.11. Esquema d’evolutius web 

Font: www.einesa.com 

 

http://www.einesa.com/
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6.2.2.1. Quadre resum anàlisi competència 

A partir de l’anàlisi realitzada anteriorment podem elaborar un quadre amb els punts fort i 

febles dels diferents competidors i d’aquesta manera poder evitar els errors, així com 

intentar imitar i implementar les oportunitats i fortaleses que s’han pogut detectar en els 

competidors. 

 

 

+ 
 Bon posicionament web 

 Amplia experiència d’obres realitzades 

- 
 Disseny web molt simple 

 Poc interactiva 

 

+ 
 Multi llenguatge 

 Amplia informació addicional de normativa 

- 
 Informació breu de serveis oferts 

 

+ 
 Guia de tràmits molt útil 

 Possibilitat de demanar pressupost 

- 
 No té exemples de casos d’èxit 

 

+  Disposa d’informació bàsica i contacte 

- 
 Poca interactivitat web 

 Informació breu 

 

+ 
 Ampli llistat de serveis 

 Detall de casos d’èxit 

-  Poc detall de serveis 

 

+ 
 Exemples de casos d’èxit 

 Ampli catàleg de serveis 

-  Poca agilitat web 

 

Les empreses comentades anteriorment són una mostra de la amplia competència en la 

realització de projectes d’enginyeria. Aquestes empreses ofereixen una gran ventall de 

serveis als seus clients, que es basen principalment en l’elaboració de la memòria del 
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projecte i els diferents tràmits administratius que es poden trobar. A més, encara que no 

directament, disposen de contactes per oferir serveis addicionals als seus clients per poder 

executar les obres relacionades amb els projectes.  

La majoria d’empreses disposen d’àmplia experiència, majoritàriament procedent de l’època 

d’expansió del sector de la construcció, cosa que els ha permès obtenir una àmplia cartera 

de clients que, posteriorment, en un període de crisis els ha permès sobreviure i consolidar-

se. Tot i aquest fet, la gran varietat de mercat i la gran competitivitat dins el sector fa que els 

clients busquin contínuament la opció més eficient per el seu projecte. 

La creació de webs per promocionar els negocis i descriure els seus serveis s’ha promogut 

en els últims anys, tot i que queda lluny d’altres sector on el màrqueting  través de la xarxa 

és una gran eina de captació de clients potencial. Per aquest fet, la creació de la xarxa de 

professionals, serà un element diferenciador envers la competència que ens permetrà 

competir en preu, i a la llarga, oferir serveis que aquests altres no ofereixen. 

La competència principal de la xarxa són les enginyeries que ofereixen projectes anomenats 

“claus en mà”.  En aquests tipus de projecte l’enginyeria ens fa responsable de totes les 

actuacions necessàries de la proposta inicial fins a l’entrega de l’obra al client. El que passa 

en aquests casos és que el pressupost es pot disparar, i molts clients volen tenir més control 

sobre la construcció del seu negoci.  

Els preus consultats a diferents empreses del sector són variables i difícils de comparar. 

Depenen de l’empresa d’enginyeria la diferencia pot ser de fins al doble, tot i que ens els 

últims temps veiem un ajust notable i un disminució del marge en cadascun del projectes per 

tal de intentar aconseguir mes volum de negoci.   

Proginetwork es vol distingir per la multitud de serveis que ofereix al client, amb la possibilitat 

de que aquests decideixi amb els pressupostos presentats contractar els servei de 

col·laboradors o contractar-lo externament. Els serveis ofertats no van a comissió i això fa 

que el preu no s’encareixi, si no que poden ajudar a disminuir costos. A més, Proginetwork 

vol potenciar la seva web com a important eina de màrqueting i d’aquesta manera la 

captació de nous clients.  
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7. Pla de màrqueting 

7.1. Segmentació del mercat 

L’èxit de l’empresa dependrà de si encaixa amb les necessitats del mercat, és a dir, amb la 

capacitat de donar-se a conèixer i oferir els serveis. 

Per aquests motiu és clau conèixer el mercat. Així s’obtindrà la pauta per poder definir millor 

quins poden ser els principals clients o quins són els serveis mes sol·licitats, en quals caldrà 

focalitzar esforços per obtenir majors beneficis. 

El potencials clients són molts variats i en un principi es realitzarà un important esforç per tal 

de poder arribar a un ampli ventall de clients, des de joves emprenedors a empresaris amb 

varis negocis a gent que capitalitza l’atur per obrir el seu negoci. Dins d’aquesta amplia 

varietat trobaríem empreses o associacions que tenen com a clients lampistes, pintors, 

immobiliàries o bancs que lloguin locals. 

Enfocarem els principals esforços de captació de clients en aquelles persones que volen 

obrir un negoci a Girona o comarques amb els següents perfils: 

 Emprenedor 

 Capitalitzadors de l’atur 

 Persones que tenen locals i els tenen en lloguer o en venta 

 Immobiliàries amb locals en lloguer o venta 

 Empresaris que obren nous locals / botigues 

A nivell empresarial el sector serveis serà el principal interessat en la contractació dels 

nostres serveis, encara que no es tancarà la porta a estudiar casos específics de diferents 

sectors.  

Una dels negocis que creiem que podem treure mes potencial són les immobiliàries ja que 

disposen d’una gran quantitat de locals potencials per l’obertura de negocis i pot ser un font 

directa de projectes. 

Per altre banda, per Proginetwork és important tenir en compte la fidelització dels clients, ja 

que una bona imatge inicial i les recomanacions directes permeten una publicitat molt mes 

influent cap a possibles nous clients o nous negocis dels clients obtinguts. 
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Aquests fet també pot suposar nous ingressos en les ampliacions o modificacions de 

negocis, on moltes vegades es va a buscar la persona que t’ha portat el projecte des de 

l’inici ja que disposa d’un coneixement directe sobre el que s’ha realitzat. 

Pel que fa a les homologacions es el Target de possibles clients també es molt variat, 

focalitzant-se en aquella persona que vol realitzar-se alguna modificació d’un vehicle o 

remolc. 

7.1.1. Màrqueting mix 

7.1.1.1. Servei 

La principal servei que oferirà Proginetwork serà la realització de projectes d’enginyeria. 

A continuació mostren els diferents serveis de Proginetwork: 

 Projectes d’activitats / ambientals 

 Projecte innocu 

 Projecte elèctric 

 Homologacions 

 Certificat final d’obra 

 Canvi de nom 

 Certificats energètics 

L’empresa també serà una xarxa per satisfer les necessitats dels possibles clients potencials 

que obrin un negoci vinculat al lloguer o compra d’un local, oferint una ampli ventall  de 

serveis necessaris per realitzar l’obertura de negocis.  

Els punts forts d’aquest servei serà cobrir totes les necessitats requerides amb qualitat, preu 

ajustat i rapidesa en la gestió. Una de les intenció és que els professionals que formin part 

d’aquesta xarxa puguin augmentar el seu volum de treball i accedeixin a ofertes exclusives 

en els diferents serveis que requereixi de treballs específics.  

La xarxa la formaran principalment empreses del sector industrial, del sector informàtic i fins 

i tot del sector publicitari. La intervenció directa per part de Proginetwork serà la de  formar 

part activament de la xarxa com a projectistes.  

Línies de serveis que formaran part a Proginetwork: 
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Fig.  7.1. Serveis oferts per Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

Els diferents serveis que ofereix Proginetwork son subcontractats per altres empreses. La 

xarxa ofereix les feines i no es fa responsable dels resultats, tot i que hi haurà una 

supervisió. Per això els contractes entre Proginetwork i les empreses col·laboradores seran 

exigents amb qualitat, terminis i la imatge que es vol donar. 

7.1.1.1.1 Serveis primaris 

 Servei d’electricistes: 

És un dels sectors més importants amb els quals treballa Proginetwork. La majoria de 

projectes requereixen una persona qualificada d’aquest sectors, i sovint és el primer 
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professional a qui es recorre per consultar pressupostos i informació per a la obertura de 

negocis. 

Aquest sector avarca un ampli ventall de aspectes dins el mon de la construcció i per això te 

tanta importància. Cal distingir que n’hi ha diferents volums d’empresa dins el sector, i això 

repercuteix en el fet que no tots poden realitzar les mateixes feines. 

L’objectiu d’aquest sector serà oferta’ls-hi feines i obtenir projectes. És un gran sector per 

potenciar la resta de professionals i d’aquesta manera potencia la xarxa. 

Aquest sector serà un dels que tindrà un volum més alt i podrem oferir una ampli quantitat 

de publicitat relacionada amb el sector. 

 Serveis de paleta: 

Aquest són el segon sector amb més potencial. Juntament amb els lampistes son els 

professionals més sol·licitats en el sector. En tota obra major o menor tenen implicació en 

l’execució de diferents reformes que es vulguin realitzar en el local.  

 Serveis de fusters / pintors /  instal·ladors de terres i paviments: 

La quantitat dels serveis de fusteria/pintors/instal·ladors de terres i paviments no són tan 

freqüents. Són sectors on es farà un estudi durant un temps per valorar les oportunitats del 

mercat que ofereix.  Tot i això serà important tenir contacte amb ells per poder oferir els seus 

serveis en el cas que el client ho sol·liciti. 

7.1.1.1.2 Serveis secundaris 

 Immobiliàries: 

Les immobiliàries poden ser un sector amb un fort potencial. És un sector amb moltes 

necessitats de professionals (lampistes, fusters, pintors..) i requereixen diferents productes 

que poden aportar publicitat a la xarxa. Les immobiliàries lloguen locals a particulars i la gran 

majoria d’aquestes tenen com objectiu crear un negoci, en aquest camp la xarxa podria 

facilitar varies de les necessitats d’aquest clients potencials. 

És un sector que se’ls pot oferir un gran ventall de publicitat. 

 Arquitectes: 

Un sector en clara recessió i ha perdut potencial respecte fa uns anys. Aquest sector 

s’estudiarà per determinar la funció dins la xarxa. Amb previsió que per algun projecte de 

nova obra és probable que es creï conjuntament amb una vivenda.  
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 Publicistes: 

Els publicistes s’utilitzaran per potenciar les empreses de la xarxa i pels clients d’obertures 

de negocis. Aquest oferiran serveis de publicitat per tal de promocionar els nous negocis aixì 

com serveis mes econòmics com poden ser l’elaboració de cartells o vídeos publicitaris.  

 Informàtics 

Actualment la Informàtica està present en tots els sectors, cobrir necessitats des de nivells 

bàsics fins a nivells complexos. Crear pàgines web, gestionar o crear bases de dades i  

solucionar problemes informàtics a nivell usuari o a nivell més industrial. Els seus serveis 

poden ser útils per qualsevol tipus de client. 

 Decoradors 

Realitzant un estudi del sector. Aquest professionals poden millorar la qualitat i la 

professionalitat de la xarxa amb un servei directa al client o indirecta (servei per la xarxa). 

 Càtering i altres serveis relacionats: 

Servei per oferir en les obertures del nous negocis i oferir una qualitat en l’inici de l’activitat. 

Aquestes activitats no tenen relació directa amb el negoci de Proginetwork, no obstant, 

poden aportar un valor adicional a les activitats que ja es realitzen. 

7.1.1.2. Preu 

Quina quantitat estan disposats a pagar els nostres clients per els serveis oferts? 

Ens basem en el principi de intentar rebaixar els preus que actualment existeixen el mercat 

per tal de fer-nos un lloc i donar-nos a conèixer. L’important en principi és obtenir un major 

volum de projectes en sacrifici del guanys. Pel que fa a la web, seria gratuïta amb possibilitat 

de obtenir beneficis un cop els serveis d’enginyeria s’han consolidat i l’empresa pot subsistir 

amb els ingressos dels projectes, es a dir, posterior al procés d’expansió y consolidació de 

Proginetwork. 

A continuació es mostra un llistat dels preu de diferents serveis de Proginetwork. 

 Projectes d’activitats / ambientals: 990€ 

 Projectes d’activitats / ambientals (gran magnitud): 1650€ 

 Projecte innocu: 550€ 

 Projecte elèctric: 1100€ 

 Homologacions: 200€ 

 Certificat final d’obra: 100-150€ 
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 Canvi de nom: 100-150€ 

 Certificats energètics: 220€ 

 Servei col·laboradors: Segons obra / servei 

 

7.1.1.2.1 Captació de beneficis a través de la web 

Per obtenir ingressos a traves de la web, tot i que en un principi serà gratuït es contemplen 

diferents plataformes i procediments: 

7.1.1.2.1.1 Banners publicitaris 

Consisteix en reservar un espai en la web per posar l’anunci d’alguna empresa que pot 

incloure o no imatges. Es una forma molt visual i és la que s’utilitzarà en un principi de forma 

gratuïta per mostrar els principals col·laboradors de Proginetwork. Posteriorment amb 

l’evolució de la web es passaria a cobrar una quota per aquests servei.  

7.1.1.2.1.2 AdSense 

És un sistema de publicitat ideat per Google. Els anuncis generen ingressos basant-se en 

els clics dels visitants de la pàgina i en les visualitzacions de la mateixa. Google utilitza la 

seva tecnologia de cerca per incrustar anuncis segons el contingut de la pàgina web que 

s’està visitant, la localització de l’usuari i altres dades de cerques prèvies a Google o les 

pàgines visitades per l’usuari, les cookies, duració de la sessió, sistema operatiu, 

navegador... 

No hi ha uns ingressos fixes ja que el pagament per clic varia segons un algoritme que fa 

servir Google, el qual depèn de: 

 La subhasta on tots els anuncis competeixen i en la qual el sistema seleccionarà 

automàticament l’anunci que generi més ingressos. 

 El preu dels anuncis que apareixen a les pàgines: no tots tenen el mateix preu, de 

manera que factors com els pressupostos en constant canvi dels anunciants, el 

seu contingut específic i els anuncis en els quals els usuaris decideixen fer clic 

influiran en el valor dels ingressos. 

 La quantitat de productes d'AdSense que s'utilitzin també serà un factor influent. 

 Finalment, dependrà de les visites de pàgina, clic, el CTR de la pàgina, el CPC i 

l’RPM de la pàgina. 

7.1.1.2.1.3 Anuncis destacats 
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Els anuncis destacats funcionen per micropagament. Si un col·laborador  vol que la seva 

empresa destaqui sobre la resta haurà de pagar una petita quantitat per tenir més visibilitat. 

Es poden destacar anuncis de dues maneres: 

 Posant l’anunci durant un temps a la portada. 

 Donant mes espai i prioritat a certs anuncis perquè destaquin sobre la resta de 

tasques quan apareixen llistades després de realitzar una cerca. 

7.1.1.3. Promoció 

La idea de la creació de la web està pensada principalment per la promoció interna, ja que al 

ser un punt de trobada de diferents empreses que estan en col·laboració unes poden 

aportar a les altres nous clients i es poden donar a conèixer a través d’algun dels 

col·laboradors ja sigui per contacte directe com a traves de la web. 

Per altre banda, des de Proginetwork s’elaboraran un seguit d’accions, que anomenarem 

promoció externa, per tal de promocionar l’empresa amb altres metodologies.  

7.1.1.3.1 Anuncis a Facebook 

Les publicacions en grups molt nombrosos de Facebook, permet que un anunci que algú 

posi en aquests grups pot ser vist per moltes persones. 

Un anunci a Facebook consisteix en una subhasta on es pot participar amb una tarifa CPC o 

CPM. Facebook permet engegar i aturar la campanya cada cop que es vulgui i decidir quina 

és la tarifa més adient. El sistema ofereix també informació en temps real del rendiment de 

la campanya i informació del consum realitzat en tot moment i els clics i les impressions 

obtingudes. 

7.1.1.3.2 Plataforma online d’enviament de notes de premsa 

Els periodistes i els mitjans de comunicació són una important via d'amplificació i per això cal 

tenir-los en compte. Tal i com s’ha vist, els canals de difusió de Proginetwork seran 

principalment digitals, però la viralitat i l’arrelament d’aquest gènere periodístic a la societat 

pot ser també una bona font de captació de visitants. 

7.1.1.3.3 Registres en fòrums i webs de serveis d’Internet 

Existeixen a Internet diferents plataformes en les quals pots oferir els teus serveis, són webs 

amb gran volum de visites que poden ser la porta d’entrada a la nostre web per possibles 

clients que busquin els serveis que Proginetwork pot oferir. 
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7.1.1.3.4 Mailing 

Enviament de butlletins amb un resum de les principals accions i propostes, evitant l’spam i 

vetllant per la llibertat de recepció. 

El mailing s’efectuarà en dues línies diferenciades. Per un costat, amb els col·laboradors per 

mantenir els acords i actualitzar el contingut de la informació que donem d’ells. I per altra, els 

clients amb els quals es vulgui tenir un contacte mes directe o fer ofertes especials. 

7.1.1.3.5 Accions publicitàries tradicionals  

Elaboració de targetes de l’empresa o tríptic amb els serveis oferts, trucades i visites a 

possibles col·laboradors o clients potencials per donar a conèixer els nostres serveis i oferir 

un servei de proximitat.  

En aquest apartat s’inclouen accions dins del camp de la publicitat tradicional: ràdio, premsa, 

televisió, merchandising, etc. En el present projecte no s’entrarà en detall en aquest tipus de 

promoció, tot i que en el futur sí que formarà part de l’estratègia publicitària. 

7.1.1.4. Posició 

Proginetwork partirà del model tradicional partint d’una petita cartera de clients el boca-

orella, trucades y les visites directes a clients seran el punt de partida. En aquests contacte 

directe s’oferiran targetes de l’empresa així com tríptics dels serveis oferts. 

L’altre factor important i el que creiem que pot donar diferenciació a Proginetwork respecte la 

resta de petites empreses dedicades a projectes d’activitat és la creació d’una web atractiva 

per poder donar-se a conèixer a un ventall de clients molt mes ampli al qual no es pot arribar 

per les vies tradicionals. La intenció és enfocar la web  cap a una petita xarxa de 

col·laboradors amb la que es treballarà y des d’on es poden crear sinergies d’activitat i 

generació d’oportunitats de nous projectes. 

Els diferents sistemes de promoció i valoració del rendiment web serviran per l’evolució de la 

web així com un punt de partida per anticipar-se a noves necessitats que puguin sorgir.  

7.2. DAFO 

Per poder especificar els objectius de Proginetwork i la identifiació dels factors interns i 

externs que seran mes favorables i desfavorables per assolir els objectius desitjats s’elabora 

un anàlisi DAFO. 
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Anàlisi DAFO –Proginetwork- 

Debilitats Amenaces 

● Poca experiència mon laboral 

● Poc coneixement en programació 

i gestió de xarxes socials 

● Dificultat de captació de clients 

● Acceptació social inicial 

● Amplia competència 

 

Fortaleses Oportunitats 

● Preus reduïts 

● Inscripció gratuïta 

● Obtenció de feines per formar 

part de la xarxa 

● Publicitat gratuïta 

● Tecnologia en fase d’expansió 

● Xarxa social inexistent 

● La situació econòmica actual ajuda a 

noves maneres de treballar 

De l’anàlisi anterior és important revisar els elements més destacats que ens em trobat i com 

podem fer front als punts febles i com reforçar els forts. 

Des de un punt de vista intern, la poca d’experiència laboral dels socis serà un handicap 

important en el moment de l’elaboració dels projectes, aquest fet pot derivar en un augment 

del temps per la redacció de projectes i la seva gestió, a més de no disposar d’una cartera 

de clients inicial en el moment d’arrencar el negoci. Per poder fer front aquesta situació 

s’intentarà envoltar-se de col·laboradors experimentats que ens podran aportar la seva 

experiència i, a més, s’ha contactat amb un enginyer autònom conegut, actualment en 

procés de jubilació, que pot aportar consells de valor i disposa d’una agenda de contactes 

d’antics clients que poden servir de punt d’inici per l’obertura de mercat. Per altra banda, cal 

destacar una gran competitivitat de preus respecte als nostres clients i la creació de la xarxa 

de professionals com a punt de suport per l’elaboració de projectes o com a eina de 

màrqueting 

En l’aspecte extern, la principal amenaça serà la gran competència a la que es tindrà que 

enfrontar Proginetwork, en un moment de crisis on les empreses del sector han tingut que 

tancar molts professionals estan intentant continuar amb el negoci formant les seves pròpies 

empreses o treballant com autònoms. Aquest fet suposo que una gran demanda de 

professionals lluitin per una oferta de projectes limitada. En contrapartida aquest fet, les 

noves maneres de treballar que ens ofereixen les noves tecnologies pot oferir noves 

avantatges competitives respecte les empreses que porten molt anys dins del sector i que 
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no s’han modernitzat. La creació d’una xarxa de professionals, l’ús d’Internet i diferents 

tecnologies poden aportar nous serveis i un tracte mes pròxim als clients. 

7.3. Estratègia de màrqueting 

A partir de les diferents estratègies que em anat observant Proginetwork intentarà enfocar 

les seves estratègies de màrqueting cap a dos principals objectius: donar-se a conèixer com 

a empresa de realització de projectes d’activitats i com a xarxa de professionals, incloent tots 

els seus col·laboradors i serveis oferits. 

L’objectiu es focalitzar el Target de mercat per poder influir directament sobre ell, 

considerant que el pressupost destinat a aquestes estratègies serà limitat, ja que es buscarà 

la gratuïtat de serveis web per donar a conèixer la plataforma i intentar influir de forma 

directe i personal sobre clients i col·laboradors. 

 
A continuació es desglossen les accions de màrqueting previstes per Proginetwork: 
 

7.3.1. Llançament de la web 

La web es una de les parts mes importants de l’estratègia de màrqueting ja que serà la 

representació de l’empresa via Internet i la imatge del que l’empresa representa. 

Pretén ser un punt d’informació eficaç per els clients i col·laboradors. 

Principals estratègies de màrqueting per la web: 

 Posicionament SEO a buscadors principalment a Google. 

o Un bon posicionament web serà important per obtenir nous clients potencials 

i que a partir de l’accés a la web puguin aportar nous projectes. 

o En un principi, no es planteja l’ús d’Adwords, no obstant, depenent del 

creixement i desenvolupament de la web pot ser una eina a tenir en compte. 

 Creació de perfils a facebook, twitter i Google+ 

o Proginetwork tindrà perfil a les principals xarxes socials a traves de les quals 

es donarà a conèixer mitjançant una influencia directe de les seves amistats. 

En aquestes publicarà les principals noticies de l’empresa i els seus 

col·laboradors, així com esdeveniment i dades d’interès relacionades amb els 

serveis de l’empresa. 

  Registres en fòrums i webs de serveis d’Internet 

o Introducció de l’empresa en els principals fòrums i webs de serveis per tal de 

donar-se a conèixer a potencials clients als quals no es pot influir directament 

o Ens podran trobar a: 
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 www.paginasamarillas.es 

 www.citiservi.es 

 www.trade.nosis.com/es 

 www.buscaok.com 

 www.livingingirona.com 

 www.cladoo.es 

 www.espainfo.es 

7.3.2. Captació de col·laboradors 

Un dels factors diferenciadors de Proginetwork és l’oferta de serveis a traves de 

col·laboracions directes amb altres empreses o autònoms. 

La recerca d’aquests col·laboradors es realitzarà principalment de forma directe, mitjançant 

contacte directe o via mailing.  

En una primera fase es contactarà amb col·laboradors que puguin oferir serveis directes 

relacionats amb els projectes que es desenvolupen per Proginetwork. Els col·laboradors 

adherits a la xarxa podran proporcionar nous contactes i la gestió de serveis addicionals als 

quals no pugui fer front Proginetwork per si sol.  

Els col·laboradors disposaran d’un apartat dins la web on podran publicitar-se, a mes de 

l’oferiment directe dels seus serveis per part de Proginetwork als seus clients. 

En una segona fase es realitzaran acords amb serveis immobiliaris per oferir als seus clients 

els serveis de Proginetwork a canvi d’exposar els seus immobles dins la web a traves d’un 

apartat de buscador.  

7.3.3. Captació directe de clients 

La captació de nous clients es l’objectiu principal de l’estratègia de màrqueting, s’ha volgut 

diferenciar dels dos apartats anterior ja que es tracten d’eines de captar clients potencials, 

en la captació directe es focalitzarà en accions directes sobre un Target de clients. 

Principals estratègies de captació directe: 

 Traspàs de la cartera de clients d’un projectista autònom amb més de 40 anys 

d’experiència. 

o En un primer moment es col·laborarà directament amb aquests soci en 

procés de jubilació, que aportarà la seva cartera de clients obtinguda durant 

la seva dilatada experiència laboral. 

 Creació de targetes de l’empresa, tríptics i follets informatius: 

http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/proginetwork_219245636_000000001.html
http://www.citiservi.es/
http://www.trade.nosis.com/es
http://www.buscaok.com/
http://www.livingingirona.com/
http://www.cladoo.es/
http://www.espainfo.es/
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o S’oferiran com a font d’informació directe per als nostres clients i contindran 

informació de l’empresa i els seus serveis segons les dimensions i les 

possibilitats de cadascun. 

o Repartiment d’aquest en punts estratègics i col·laboradors. 

 Mailing directe amb clients que hagin requerit els nostres serveis i altres potencials 

amb els que es disposa de contacte per tal de oferir nova informació de serveis i 

promocions. 
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8. Pla d’operacions 

La intenció del pla d’operacions, Proginetwork es una empresa dedicada a la prestació de 

serveis, és la de concretar els aspectes relacionats amb nucli d’operacions que es 

requereixen. Descriure els recursos necessaris com poden ser les instal·lacions, els equips 

tècnics, els mitjans humans... per dur a terme l’activitat de l’empresa. També serà important 

avaluar el cost del servei ofertat. Així com indicar la tecnologia aplicada, la gestió de la 

qualitat, les mesures de protecció en el treball necessari... 

8.1. Missió, Visió i valors 

Han de donar sentit al treball diari que realitzi Proginetwork. Han de definir un marc prou 

ampli com per poder ser vàlids al llarg de la vida de la empresa, tot i que poden es poden 

revisar no seran subjectes de grans i continuades modificacions. 

8.1.1. Missió 

És la raó d’existir de l'organització. Habitualment és útil definir quines línies no volem adoptar 

per poder obrir ventall al què sí. 

“Enginyeria de referència a la província que ofereix serveis i col·laboradors a la millor relació 

qualitat – preu.” 

8.1.2. Visió 

La visió dóna a l’empresa una fita per assolir que aporta sentit als esforços que 

desenvolupen les persones que la integren.  

“Oferir la millor resposta a totes necessitats d’obertura de negocis i homologacions amb un 

tracte personal i de confiança a un preu ajustat a la realitat actual.” 

8.1.3. Valors 

Els valors ens indiquen quines són les nostres formes particulars per seguir el camí que ens 

porta a la visió. Proporcionen un criteri en el moment de prendre decisions incertes, que en 

alguns casos podrien ser una solució fàcil però que portarien a trair els nostres valors. 

“Servei al client, col·laboració, credibilitat, proactivitat i responsabilitat en el 

desenvolupament de projectes i cooperació amb els col·laboradors.” 
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8.2. Identificació de processos 

8.2.1. Processos estratègics 

Són aquells processos claus dins de l’estratègia de l’empresa. La guien cap a la seva missió 

i objectius. 

Proginetwork identificarà les línies estratègiques pròpies i diferenciar-ne les  bàsiques sobre 

les quals haurà de centrar els seus esforços. Les estratègies s’obtindran com a resultat dels 

anàlisis anteriors per tal de potenciar els punts forts, millorar els punts febles, aprofitar 

oportunitats i evitar les amenaces. 

8.2.1.1. Creació d’una xarxa de professionals web 

Per poder diferenciar Proginetwork de la resta d’empreses del seu sector i donar-li un valor 

afegit es crearà una xarxa de col·laboradors. Els quals seran professionals relacionats amb 

els diferents serveis que ofereix Proginetwork o serveis afegits que poden necessitar els 

clients que contracten els serveis. 

La web podrem trobar: 

 Que és Proginetwork i qui són. 

 Informació sobre els serveis que ofereix Proginetwork. 

o Llicencies d’activitats 

o Homologacions 

o Casos d’èxit 

o Col·laboradors 

 Locals i negocis 

 Noticies 

 Normativa 

 Contacte 

Es defineix el disseny funcional en l’apartat d’annexos.  

8.2.1.2. Captació de clients 

La principal necessitat de Proginetwork per poder tirant endavant l’empresa és la captació 

de clients que contractin els serveis que s’estan oferint. 

Les principals fonts de captació de clients seran: 
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 Contacte directe: Recerca de clients cara a cara, anar a buscar directament el client 

a casa seva mitjançant el contacte directe amb negocis locals, deixar publicitat en 

llocs estratègics per on puguin passar persones amb la intenció d’obrir nous locals 

(vivers d’empreses, ajuntaments, assessories...) 

Creació de targeta de d’empresa, tríptics i altre publicitat per poder entregar en mà. 

Mes endavant es detalla el disseny d’aquests dos objectes publicitaris. 

 Web:  

o Posicionament 

o Publicitat 

 Col·laboradors 

 Contactes 2on o 3er  grau: Al realitzar una feina per un client o el fet de treballar amb 

col·laboradors els quals han estat satisfets amb els serveis prestats, la publicitat 

directe que poden aportar es molt important ja que generen una roda positiva sobre 

el nom de la marca, tracten amb clients que estan directament implicats i interessats 

i proporcionen clients potencials. 

 Fires i estands 

8.2.1.3. Captació de col·laboradors 

Es important rodejar-te de col·laboradors de qualitat i confiança, els quals puguis recomanar 

als teus clients per a la realització dels projectes que s’estan realitzant.  

A més, alguns dels col·laboradors poden aportar nous projectes al no disposar d’un 

departament intern d’enginyeria. D’aquesta manera Proginetwork a part de poder oferir al 

client la possibilitat de contractar els seus col·laboradors amb descompte, es podrà 

beneficiar de nous clients aportats per els seus col·laboradors.   

Principals col·laboradors que poden aportar aquesta sinergia: 

 Electricistes 

 Lampistes 

 Fusters 

 Acondicionadors tèrmics 

 Instal·ladors de productes de seguretat 

 Decoradors 

 Domòtica 

Altres col·laboradors que poden aportar serveis addicionals a Proginetwork:  

 Informàtica 
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 Posicionament web 

 Publicistes 

 Assessoria 

8.2.2. Processos operatius 

Són els processos encarregats d’assolir els objectius de l’empresa. 

Dins de Proginetwork identifiquem processos operatius bàsics que es podran ampliar i 

especificar mes detalladament segons l’evolució de l’empresa. 

8.2.2.1. Elaboració de projectes 

L’elaboració de projectes serà el procés principal en el que treballarà l’empresa, si be el 

procés és conegut per tots els treballadors, cal deixar-ho detallat per evitar possibles errors i 

documentar correctament per poder realitzar transferències de coneixement a futurs 

treballadors, a més de tenir una base per futurs evolutius. 

Principalment és realitzaran dos tipus de projectes: 

 Projectes d’instal·lacions:  
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Fig.  8.1. Esquema d’elaboració de projectes d’instal·lacions 

Font: Elaboració pròpia 
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 Projectes d’homologacions: 

 

Fig.  8.2. Esquema d’elaboració d’homologacions 

Font: Elaboració pròpia 
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8.2.2.2. Evolució de web 

Un dels punts forts i representatius de Proginetwork serà l’elaboració d’una xarxa mitjançant 

una plataforma web. 

La importància que es dona aquests servei i la constant evolució en la que es treballa dins 

del mon de la informàtica i la web en particular, en portarà a la generació d’un procés 

documentat per tal de crear el evolutius que puguin produir-se en la web de Proginetwork. 
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Fig.  8.3. Esquema d’evolutius web 

Font: Elaboració pròpia 
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8.2.3. Diferencies operacionals envers els competidors 

Per poder donar valor afegit als clients de Proginetwork, cal diferenciar-se i aportar algun 

servei addicional que et diferenciï de la resta de competidors. Un dels valors que vol 

promulgar Proginetwork és la transparència entre els seus col·laboradors i el client. Aquest 

factor esta relacionat de forma directa amb la creació de la xarxa de professionals ja que el 

client tindrà coneixement de les empreses que estan treballant en el seu projecte i 

referències i valoracions d’altres clients que ja hagin pogut treballar amb aquests 

col·laboradors. 

Durant l’elaboració del projecte, el client disposarà d’una sèrie de col·laboradors associats 

que poden participar en l’execució segons les necessitats del client i cobrir aquestes 

necessitats d’una forma àgil i transparent. En l’elaboració de l’estudi previ s’oferirà al client 

els serveis dels col·laboradors sense que aquest fet es tracti d’una imposició i contemplant 

les avantatges d’aquests serveis. 

En aquest paper, la plataforma web amb la xarxa de professionals jugarà un paper 

essencial, ja que disposarà de informació del col·laboradors. Per altra banda, també servirà 

als diferents col·laboradors per donar-se a conèixer i la possibilitat de incrementar el seu 

volum de negoci. D’aquesta manera la xarxa ajudarà de forma reciproca a les dues parts 

creant sinergies com a punt de trobada entre client i empresa executant. 

8.3. Estratègia i posta en marxa 

A continuació es desglossen les accions de màrqueting previstes per a cada període, 
segons l’estratègia de creixement de Proginetwork: 
 
Fase Inicial (Setembre 2012 – Desembre 2012) 

 Recerca de col·laboradors 

 Desenvolupament de la web 
 
Fase I ( Gener 2013  - Juliol 2013):  

 Registre del domini www.proginetwork.com 

 Llançament versió beta de la web 

 Creació d’un pla de màrqueting 

 Contacte amb els primers col·laboradors i clients 

 Evolutiu de la versió beta 
 
Fase II (Setembre 2013 - ): 

 Aplicació del pla de màrqueting 

 Implantació de la nova versió de la web 

 Registre en fòrums i webs de serveis 

 Posicionament web 
 

http://www.proginetwork.com/
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Fig.  8.4. Estratègia posta en marxa 

Font: Elaboració pròpia 

8.4. Estratègia futura 

Per tal que una empresa pugui sobreviure és important tenir una constant evolució. 

D’aquesta manera es considerant des de el propi moment de crear l’empresa una estratègia 

de futur i uns punts a tenir en compte a l’hora de seguir creixent. 

A continuació es concreten diferents idees que poden estar en constant avaluació a mesura 

que vagi desenvolupant-se l’activitat empresarial per part de Proginetwork. 

Evolutiu web: 

 Millora del posicionament. 

 Recerca i registre a web del sector. 

 Convenis de publicitat. 

 Millora del buscador web. 

 Entrada de publicitat a la web, centrada en el sector local. 

Recerca de clients: 

 Entrada en el sector immobiliari. 

 Busca de grans inversos en possessió de locals. 

FASE INICIAL 

- Recerca de col·laboradors

- Desenvolupament de la web

Fase I 

- Registre del domini www.proginetwork.com

- Llençament versió beta de la web

- Creació d’un pla de marking

- Contacte amb els primers col·laboradors i 
clients

- Evolutiu de la versió beta

Fase II 

- Aplicació del pla de marketing

- Implantació de la nova versió de la 
web

- Registre en forum i webs de serveis

- Posicionament web
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Col·laboradors: 

 Cooperació més estreta amb sectors estratègics. 

o Domòtica. 

o Energies renovables. 

o Il·luminació led. 

Ampliació de serveis: 

 Sector consultoria. 

o Plans d’empresa. 

o Millora de processos. 

 Catàleg de serveis 
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9. Pla d’organització i RRHH 

9.1. Descripció de funcions 

Al tractar-se d’una empresa molt petita formada inicialment per tres socis principals, amb  

una estructura organitzativa horitzontal en la qual els seus membre tindran amplia capacitat 

per actuar i prendre decisions. 

En la fase inicial la repartició de tasques serà equitativa per totes les parts, repartint  

cadascuna segons l’especialització de cadascun dels membre. 

La gestió de projectes es dura a terme per l’equip intern mentre que algunes tasques 

específiques s’externalitzaran i seran supervisades per almenys un dels socis. 

9.2. Estructura organitzativa 

Per poder donar forma aquesta estructura organitzativa ens basarem en el model impulsat 

per Henry Mintzberg. En aquest model organitzatiu l’estructura d’una empresa pot ser 

definida com la suma de les diferents maneres en que el treball pot ser dividit segons las 

tasques a realitzar per poder aconseguir la coordinació entre aquestes tasques. 

Aquest model promou en primer lloc l’adaptació, entès com la coordinació pel simple procés 

de la comunicació informal entre les persones sense supervisió ni relacions d’autoritat, la 

autogestió de cadascun dels socis de l’empresa realitzaran aquest paper. Un segon 

mecanisme de coordinació serà la supervisió directe que es produirà quan una persona 

assumeixi la responsabilitat del treball executat per altres, podem detectar aquest tipus de 

coordinació entre els socis i els col·laboradors que participin en l’execució de parts del 

projecte. I per últim, la organització es coordina mitjançant la normalització, en la qual la 

coordinació es realitzarà mitjançant l’especificació o programació dels diferents aspectes del 

treball, aquesta normalització s’aplicarà en els diferents processos operatius i en les regles 

que l’organització utilitzarà per controlar els seus col·laboradors.  
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Fig.  9.1. Estructura organitzativa de Mintzberg 

Font: www.icesi.edu.co 

D’aquesta manera l’estructura que mes s’adapta dins del model proposat per Mintzberg és 

una organització professional. 

 

Fig.  9.2. Organització professional segons Mintzberg 

Font: Elaboració propia a partir de Mintzberg, The structuring of organitzation. Prentice Hall, 

1979, USA. 

Aquest tipus d’estructura d’estaca pels següents factors: 

 Impuls de la professionalització: Recerca de col·laboradors competent per els 

diferents serveis ofertats, que es fan responsables de l’execució. 

 Professionals especialitzats i capacitats: Col·laboradors especialitzats ens els 

diferents serveis.   

http://www.icesi.edu.co/
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 Estructura horitzontal i descentralitzada: Capacitat dels socis per prendre decisions i 

dels col·laboradors per realitzar les execucions. 

 Poca necessitat de tecnoestructura: Manca de necessitat de tenir un control formal i 

estricte de la resta de treballadors, per evitar el màxim la burocracia. 

 Contracte de personal extern: Per poder desenvolupar aquells serveis i necessitats 

en les que no hi ha especialistes. 

 Ambients estables i complexes: Desenvolupament de tasques estandarditzades a 

partir del projecte realitzat amb la participació de varis col·laboradors. 

 

 

Fig.  9.3. Diagrama organitzatiu 

Font: Elaboració pròpia 

9.2.1. Recursos interns 

L’estructura interna esta formada per tres socis principals: 

 Jordi Oliveras, enginyer tècnic especialitzat en Mecànica a la UDG. 

 Narcís Isern, enginyer tècnic especialitzat en Electrònica Industrial a la UDG. 

 Albert Fanals, Enginyer Superior en Organització Industrial i Enginyer tècnic 

especialitzat en Mecànica, a la UPC 

Direcció

Operacions

Consultor 
informatic

Assesor 
tècnic

Marqueting
Administració 

i finances

Asesorament 
fiscal

Comercial

Qualitat i 
normalització
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9.2.2. Recursos externs 

Hi haurà certes funcions que Proginetwork decideixi externalitzar a causa de la falta 

d’especialització o per tal d’estalviar costos.  

Aquestes tasques seran supervisades per l’equip de Proginetwork i aportaran els 

coneixements necessaris per cobrir les necessitats a les quals no podem arribar amb el 

personal intern.  

El pla d’externalització inclou els següents perfils: 

 Consultor tècnic: Persona amb gran experiència en la realització de projectes 

d’activitats. Se retribuït segons projecte. 

 

 Consultor informàtic: Persona que aportarà els coneixement tècnic informàtics per 

poder desenvolupar la web. 

Coneixem de dos treballadors que ens poden ajudar de forma puntual en mode 

freelance. Al principi, el tracte és que ens han ajudat de manera gratuïta en feines 

menors, amb el compromís de que quan necessitem feines majors seran els primers 

en ser informats.  

Un informàtic programador amb dos anys d’experiència en una empresa de publicitat 

i creació de pàgines web i un dissenyador gràfic. Aquests ens ajudaran primerament 

en l’elaboració de la pàgina web i del branding de l’empresa, respectivament.  

 

 Assessor financer: Portarà els temes fiscal de l’empresa.  

Creiem que la col·laboració entre emprenedors és un apartat molt important, i que a 

vegades no cal cobrar per un servei, en canvi, s’ha de potenciar l’intercanvi de feines, com a 

exemple tindrem en compte el coworking. 
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10. Pla econòmic i financer 
 

En el pla econòmic i financer s’avaluaran els factors d’inversió que determinaran la viabilitat 

del negoci, mostrant els resultats de cada exercici i la política de finançament escollida per 

els propers 3 anys. 

10.1. Política d’inversions i amortitzacions 

Al tractar-se d’una empresa en la qual no és important la realització d’una important inversió 

inicial, la inversió es realitzarà íntegrament i a parts iguals per els tres socis de l’empresa. 

D’aquesta manera es contarà amb un capital inicial de 6000 €, el qual es destinarà 

principalment a la formació de l’empresa i a les despeses que vagin sorgint. 

Per altra banda, els ingressos estaran derivats de la realització de projectes que es cobraran 

la meitat al principi i la resta en l’entrega. Els possibles ingressos per publicitat i altres formes 

d’explotació de la web seran pràcticament inexistents. 

Les despeses de personal correspondran al treball i s’ha estimat un sous que s’aniran 

incrementant en cada exercici. No obstant, l’ ingrés d’aquests dependrà dels projectes que 

es vagin realitzant. 

10.2. Resultats anuals 

10.2.1. Ingressos 

La principal font d’ingressos principals serà la realització de diferents tipus de projectes, tot i 

que el preus estimats poden patir lleures variacions depenen del volum d’aquest, podem 

veure una estimació dels ingressos potencials que es podrien obtenir mensualment. A mes, 

es considera la possibilitat d’obtenir beneficis a traves de la web, ja sigui a traves d’incloure 

publicitat com aplicar una petita quota a cert col·laboradors per tenir privilegis publicitaris en 

ella, aquests ingressos representarien una part molt petita dels beneficis totals. 
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PRODUCTES / SERVEIS UNITATS PREU TIPUS IVA 

Proj. d'activitats - Gran envergadura 1 1.650,00 21% 

Proj. d'activitats - projecte 
ambiental 2 990,00 21% 

Proj. d'activitats - Activitat Innocua 1 528,00 21% 

Homologacions 2 150,00 21% 

Publicitat web 25 10,00 21% 

Col·laboradors B 30 10,83 21% 

Col·laboradors C 30 33,33 21% 

Col·laboradors D 30 62,50 21% 

Proj. Electric 1 726,00 21% 

Proj. Gas 1 726,00 21% 

Fig.  10.1. Ingressos mensuals potencials 

Font: Elaboració pròpia 

Dels ingressos potencials anteriors representen la capacitat de treball de Proginetwork. Per 

poder calcular els ingressos anuals s’ha fet una previsió de la demanda, amb un volum de 

d’ingressos molt petit el primer any i em previsió de creixem en els següents exercicis a 

mesura que ens anem introduint en el mercat. 

10.2.2. Costos 

10.2.2.1. Pressupost pla d’empresa 

L’elaboració del pla d’empresa, tot i haver-se elaborat internament, es valorarà com una 

despesà en les comptes de l’empresa, d’aquesta manera es valorarà l’aportació dels socis 

participant en l’elaboració. La valoració tindrà en compte el temps destinat en cadascun del 

principals apartats per el cost hora de la persona encarregada d’elaborar-lo. 
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Preu (€/h) Temps (h) Total 

Proposta inicial 30,00 4 120,00 

Estudi previ projecte 20,00 16 320,00 

Anàlisi socio-economic 10,00 24 240,00 

Anàlisi competencia 10,00 40 400,00 

Pla d'operacions 10,00 24 240,00 

Pla de marketing 10,00 24 240,00 

Pla de financer 10,00 32 320,00 

Tancament projecte 20,00 8 160,00 

Proposta final 30,00 4 120,00 

Modificacions / nous requeriments 10,00 16 160,00 

Presentació treball 30,00 2 60,00 

 
TOTAL 2.380,00 

Fig.  10.2. Pressupost pla d’empresa 

Font: Elaboració pròpia 

10.2.2.2. Pressupost web xarxa  

Podem dir que el gran valor afegit que aporta Proginetwork es basa en la creació d’una 

xarxa de col·laboradors professionals a través d’una plataforma web. Per poder dur a la 

pràctica aquesta web serà necessari un desenvolupament. 

En el nostre cas, la creació de la web ha estat realitzada per part dels socis de Proginetwork 

amb la col·laboració d’un programador extern al qual s’ha retribuït amb publicitat gratis a la 

web i promoció directa dels seus serveis als nostres clients. No obstant, és important valorar 

el cost que suposaria la creació de la web en el cas que s’externalitzes la feina. 

En el pressupost adjunt s’ha tingut en consideració diferents preus hora segons el grau 

d’especialització del professional que correspon cada tasca a realitzar i s’han considerat 

totes les tasques a realitzar per acordar un preu tancat per a tota la web sobre el disseny 

funcional de la web especificat en l’annex E. 

A continuació podem veure el detall del pressupost: 
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  Preu (€/h) Temps (h) Total 

Proposta inicial 30,00 4 120,00 

Estudi previ projecte 20,00 4 80,00 

pla de sistemes 15,00 8 120,00 

Web       

    Portada 10,00 4 40,00 

    Projectes d'activitats 10,00 2 20,00 

    Homologacions 10,00 2 20,00 

    Col·laboradors 10,00 4 40,00 

    Lloguer i venta de locals 10,00 4 40,00 

    Contacte 10,00 1 10,00 

Posicionament 20,00 5 100,00 

Incidències / nous requeriments 10,00 8 80,00 

Suport 10,00 6 60,00 

Presentació treball 30,00 2 60,00 

 
TOTAL 790,00 

Fig.  10.3. Pressupost web Proginetwork 

Font: Elaboració pròpia 

Les primeres partides corresponen a les reunions amb els caps de projectes, l’estudi dels 

requeriments i l’elaboració del pressupost per part de l’empresa contractada. 

En el pla de sistemes s’ha inclòs les gestions per aconseguir un allotjament web i la creació 

d’una base de dades SQL pels continguts de la web. 

La part de web inclou la programació amb Joomla de les diferents pàgines que contindrà la 

web, un cop entregada aquesta part es revisarà per part de Proginetwork que no hi hagi 

incidències y es corregiran petits detalls per ajustar-los als nostres requeriment, per aquest 

motiu també s’han inclòs les partides corresponents a incidències i suport, que inclou una 

petita formació per la gestió interna dels continguts de la web. 

També serà important tenir en compte el posicionament de la web a google. 

Finalment, una ultima partida on s’inclourà la presentació final i el llançament de la web. 
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10.2.3. Costos 

10.2.3.1. Salaris promotors 

El treball dels promotors de Proginetwork és veure retribuït de la següent manera, 

considerant que uns dels socis tindrà dedicació exclusiva i un altre mitja jornada en els dos 

primers anys : 

PRIMER EXERCICI Promotor 1 Promotor 2 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS     

Sou brut fix mensual 600 250 

Variable     

TIPUS DE COTITZACIÓ 29,8% 29,8% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 2,0% 2,0% 

SEGON EXERCICI Promotor 1 Promotor 2 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS     

Sou brut fix mensual 800 400 

Variable     

TIPUS DE COTITZACIÓ 29,8% 29,8% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 10,0% 10,0% 

TERCER EXERCICI Promotor 1 Promotor 2 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS     

Sou brut fix mensual 1000 800 

Variable     

TIPUS DE COTITZACIÓ 29,8% 29,8% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 10,0% 10,0% 

10.2.3.2. Altres cost 

S’imputaran altres despeses en el pressupost derivades principalment de la necessitat de la 

contractació d’una gestoria externa (60 €/mes), el combustible per transport (200 €/mes), la 

renovació d’equips informàtics (500€/any) i una partida per despeses varies que estarà al 

voltant de 100 €/mes. 

10.2.4. Compte de resultats 

Segons els ingressos y les despeses especificades anteriorment podrem obtenir el següent 

compte de resultats per els tres primers exercicis. 
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PRIMER EXERCICI SEGON EXERCICI 

TERCER 
EXERCICI 

IMPORT % IMPORT % IMPORT % 

INGRESSOS 

Vendes/Prestació de serveis 16.086,00 100,0% 23.310,00 100,0% 36.132,00 100,0% 

Subvencions a l'explotació 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

TOTAL INGRESSOS 16.086,00 100,0% 23.310,00 100,0% 36.132,00 100,0% 

DESPESES 

Compres/Treballs d'altres 
empreses 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

Variació d'existències 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 16.086,00 100,0% 23.310,00 100,0% 36.132,00 100,0% 

Serveis externs 3.720,00 23,1% 4.320,00 18,5% 4.320,00 12,0% 

Despeses de personal 13.239,60 82,3% 18.691,20 80,2% 28.036,80 77,6% 

EBITDA -873,60 -5,4% 298,80 1,3% 3.775,20 10,4% 

Amortitzacions 769,40 4,8% 866,38 3,7% 963,36 2,7% 

Provisions 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -1.643,00 -10,2% -567,58 -2,4% 2.811,84 7,8% 

Despeses financeres 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

RESULTAT ABANS 
IMPOSTOS -1.643,00 -10,2% -567,58 -2,4% 2.811,84 7,8% 

Tributs 0,00 0,0% 0,00 0,0% 562,37 1,6% 

RESULTAT -1.643,00 -10,2% -567,58 -2,4% 2.249,47 6,2% 

 

En els resultats anuals podem veure el resum dels ingressos i pèrdues generats en 

cadascun dels exercicis. 

Observem que els beneficis arriben a partir del tercer any. El primer any, Proginetwork 

suportarà una pèrdua de 1.643 €. En el segon aquesta quedarà lleugerament reduïda. Són 

anys en els que s’intentarà consolidar l’empresa i on s’han considerat unes previsions 

d’ingressos reduïda derivat de la situació econòmica global i la dificultat d’entrar en un 

mercat molt competitiu. A partir del tercer any es començaran ha aconseguir beneficis. Per 

tan, la recuperació de la inversió es realitzarà a partir del segon any. 

 

 
PRIMER EXERCI SEGON EXERCICI TERCER EXERCICI 

FONS DE MANIOBRA 462,61 287,27 3.025,96 

 

En aquest apartat també cal destacar que el fons de maniobra que serveix per analitzar la 

situació patrimonial i financera de l’empresa i que calcula quin és el superàvit dels recursos 
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permanents sobre el total de despeses d’inversió és positiu. Aquest fet es deriva de la 

mancança de deutes amb el banc i que els clients paguen al comptat, fet que permetrà no 

tenir problemes de liquiditat. 

10.3. Balanç de situació 

El balanç de situació recollirà de forma ordenada i considerat com una foto temporal de tots 

els elements de titularitat empresarial i necessaris per a desenvolupar l’activitat de 

l’empresa. 

ACTIU MES ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 

Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 

IMMOBILITZAT 2.394,40 72,28% 2.002,16 58,62% 1.512,93 22,51% 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE 2.049,57 61,87% 1.398,71 40,95% 737,07 10,97% 

Propietat industrial (patents i 
marques) 

2.051,72 61,93% 2.051,72 60,07% 2.051,72 30,53% 

Aplicacions informàtiques 681,03 20,56% 724,14 21,20% 767,24 11,42% 

Amort. Acum. Immob. 
Immaterial 

-683,19 -20,62% -1.377,16 -40,32% -2.081,90 -30,98% 

IMMOBILITZAT MATERIAL 344,83 10,41% 603,45 17,67% 775,86 11,54% 

Equips processos informació 431,03 13,01% 862,07 25,24% 1.293,10 19,24% 

Amort. Acum. Immob. Material -86,21 -2,60% -258,62 -7,57% -517,24 -7,70% 

FIANCES I 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% 

DEUTORS 917,15 27,68% 917,15 26,85% 354,78 5,28% 

Hisenda Pública deutora 917,15 27,68% 917,15 26,85% 354,78 5,28% 

INVERSIONS FINANCERES 
TEMPORALS 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

COMPTES FINANCERS 1,29 0,04% 496,01 14,52% 4.853,28 72,21% 

Tresoreria 1,29 0,04% 496,01 14,52% 4.853,28 72,21% 

AJUSTAMENTS PER 
PERIODIFICACIÓ 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
SUMA ACTIU 3.312,84 

 
3.415,32 

 
6.721,00 

 

En l’actiu podem trobar els béns que representen tot allò material o immaterial que és 

propietat de l’empresa.  

Les principals partides de Proginetwork corresponen a immobilitzat intangible on trobem la 

propietat industrial, representat pel desenvolupamet de la idea i la marca de Proginetwork, i 

la seva aplicació amb la creació de la xarxa de col·laboradors professionals en una 

plataforma web. L’immobilitzat material correspon als equips informàtics i aplicacions 

adquirides per l’empresa. Pel que fa als drets de cobrament observem que la part més 

important correspon als deutes  d’Hisenda Pública que estaran derivats del retorn del 

impostos pagats. 

 



Proginetwork: Enginyeria i xarxa de col·laboradors professionals  Pàg. 65 

 

PASSIU MES ANY 2013 ANY 2014 ANY 2015 

Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 

PATRIMONI NET 2.857,00 86,24% 2.289,42 67,03% 4.538,89 67,53% 

Capital social 4.500,00 135,84% 4.500,00 131,76% 4.500,00 66,95% 

Pèrdues i guanys -1.643,00 -49,59% -567,58 -16,62% 2.249,47 33,47% 

Subvencions oficials de 
capital 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

PASIU NO CORRENT 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Deutes a llarg termini 
amb ent. de crèdit 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Efectes a pagar a llarg 
termini 

  0,00%   0,00%   0,00% 

PASIU CORRENT 455,83 13,76% 1.125,89 32,97% 2.182,10 32,47% 

Hisenda pública 
creditora 

202,53 6,11% 768,29 22,50% 1.645,70 24,49% 

HP creditora per IRPF 51,00 1,54% 360,00 10,54% 540,00 8,03% 

HP creditora per IVA 151,53 4,57% 408,29 11,95% 1.105,70 16,45% 

Organismes Seg. Social 
creditors 

253,30 7,65% 357,60 10,47% 536,40 7,98% 

Deutes a curt amb ent. 
de crèdit 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Comptes corrents amb 
socis 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

 
SUMA PASSIU 3.312,84 

 
3.415,32 

 
6.721,00 

 

En el passiu observem que la part més important correspon al capital social i els resultats 

dels exercicis anuals de l’empresa. El passiu corrent correspondrà a la Hisenda Pública i la 

seguretat social dels promotors. 

Podem observar que el passiu corrent serà nul, aquest fet deriva de la manca de necessitat 

de l’empresa per sol·licitat crèdits. 

10.4. Pla Inversions 

  
PRIMER 

ANY 
SEGON 

ANY 
TERCER 

ANY 

INVERSIONS INTANGIBLES 3.170,00 50,00 50,00 

Propietat industrial (patents i marques) 2.380,00 0,00 0,00 

Aplicacions informàtiques 790,00 50,00 50,00 

INVERSIONS MATERIALS 500,00 500,00 500,00 

Equips processos informació 500,00 500,00 500,00 
FIANCES I DIPÒSITS A LLARG 
TERMINI 0,00 0,00 0,00 

DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00     

EXISTÈNCIES 0,00     

PROVISIÓ DE FONS 830,00 0,00 0,00 

TOTAL INVERSIONS 4.500,00 550,00 550,00 
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PRIMER 
ANY 

SEGON 
ANY 

TERCER 
ANY 

Recursos propis 4.500,00 0,00 0,00 

CAPITAL SOCIAL 4.500,00 0,00 0,00 

Crèdits o préstecs 0,00 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 4.500,00 0,00 0,00 

El pla d’inversions representat per l’aportació d’un capital social inicial aportada en parts 

iguals pels propis socis de Proginetwork en la formació de l’empresa. Permetrà fer front a les 

necessitats de finançament dels tres primers exercicis. 

10.5. Pla de Tresoreria 

  
PRIMER 

EXERCICI 
SEGON 

EXERCICI 
TERCER 

EXERCICI 

COBRAMENTS 

Ingressos 16.086,00 23.310,00 36.132,00 

IVA COBRAT 3.378,06 4.895,10 7.587,72 

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 

Finançament 3.670,00 550,00 550,00 

TOTAL COBRAMENTS 23.134,06 28.755,10 44.269,72 

    PAGAMENTS 

Compres i treballs d'altres 0,00 0,00 0,00 

Serveis externs 3.720,00 4.320,00 4.320,00 

Despeses de personal 12.782,30 17.146,90 25.698,00 

Hisenda Pública  1.070,15 1.131,00 1.980,00 

Inversions 3.163,79 474,14 474,14 

Despeses financeres (interessos) 0,00 0,00 0,00 

Devolució prèstecs i leasing 0,00 0,00 0,00 

IVA PAGAT 1.287,41 983,06 983,06 

TOTAL PAGAMENTS 22.023,65 24.055,10 33.455,20 

    SALDO INICIAL 830,00 -548,71 -53,99 

COBRAMENTS - PAGAMENTS 1.110,41 4.700,00 10.814,52 

LIQUIDACIÓ IVA 1.939,12 3.655,28 5.907,25 

SALDO FINAL 1,29 496,01 4.853,28 

DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 

CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 0,00 0,00 0,00 
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El pla de tresoreria mostrarà les entrades (ingressos) i sortides (despeses) de diners, en 

base a les operacions que preveu realitzar Proginetwork durant els tres primers exercicis. 

Aquests pla ens informarà de la situació de liquiditat i les necessitats de finançament a curt 

termini, procurant fer front a totes les obligacions de pagaments. 

En els ingressos, podem observar que la partida principal correspon als cobraments 

generats pels projectes d’activitat i les homologacions realitzats amb els seus impostos 

d’IVA corresponents, a més del destinat a inversions en immobilitzat. 

Pel que fa a les despeses la major part dels pagament corresponen als sous dels socis / 

treballadors de l’empresa i als serveis externs corresponents a les necessitats de transports, 

principalment combustible, i altres despeses varies com material d’oficina i eines de medició 

necessàries per el treball diari. En aquest apartat també haurem de tenir en compte el 

pagament dels impostos, IRPF i IVA. 

10.6. Comptes d’explotació: 

 

 
ANY 1 ANY 2 ANY 3 

 
Import Import Import 

Ingressos 16.086,00 23.310,00 36.132,00 

Costos variables 0,00 0,00 0,00 

Marge brut 16.086,00 23.310,00 36.132,00 

Marge comercial 100,0% 100,0% 100,0% 

Costos fixos 17.729,00 23.877,58 33.882,53 

Marge net (BAT) -1.643,00 -567,58 2.249,47 

    CASH-FLOW -828,71 1.044,72 4.907,27 

Inversions 3.670,00 550,00 550,00 

    Rendiment de la inversió -44,77% -103,20% 408,99% 

Rendiment dels fons -9,27% -2,38% 6,64% 

Rendibilitat dels ingressos -10,21% -2,43% 6,23% 

Punt d'equilibri 17.729,00 23.877,58 33.882,53 

Pay-Back 3   

TIR 16,5% 
  VAN 1.395 
  Taxa d'actualització (i) 3,8% 
  

Com s’ha comentat anteriorment podem observar que el playback de la inversió es realitzarà 

en el tercer exercici, i les pèrdues corresponents als dos primers exercicis seran assolides 

pels socis amb els seus sous. 
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La rendibilitat de la inversió (TIR) serà del 16,5%, supera considerablement la taxa 

d’actualització considerada, i obtindrem un VAN positiu. Per tant podem destacar que la 

inversió en l’empresa és aconsellable. 
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11. IMPACTE AMBIENTAL 

La valoració de l’impacta mediambiental es valorarà segons la quantitat de residus generats 

per poder desenvolupar les activitats realitzades per l’empresa, les principals fonts d’aquests 

residus en el cas de Proginetwork seran produïdes per l’ús de vehicles i el consum elèctric. 

Per la realització dels càlculs es tindrà en consideració el volum d’emissions de CO2 generat 

per els vehicles utilitzats extret de la fitxa del fabricant i correspon als següents valors: 

 Cotxe 1: 0,14 kg CO2 / km 

 Cotxe 2: 0,14 kg CO2 / km 

 Cotxe 3: 0,16 kg CO2 / km 

 Tren: 0,012 kg CO2 / km 

 

 Emissions (kg*CO2/km) Km Kg de CO2 emesos 

Cotxe 1 0,14 100 14 

Cotxe 2 0,14 1600 224 

Cotxe 3 0,16 400 64 

Tren 0,012 2000 24 

 TOTAL 326 Kg de CO2 

També s’ha consumit energia elèctrica per fer funcionar els ordinadors portàtils utilitzats que 

tenen una potencia 40 W i una habitació il·luminada amb quatre bombetes de 50 W. 

 Potencia mitja (W) Temps (h) Energia (KW) 

Portàtil 1 40 300 12 

Portàtil 2 40 50 2 

Portàtil 3 40 30 1,2 

Il·luminació 50 350 70 

 TOTAL 85,2 KW 
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Es considera que el consum de CO2 per poder generar un MJ en el mercat espanyol es de 

0,233 Kg de CO2 per KW/h. 

L’impacta ambiental produït pel consum d’energia elèctrica serà de 19,8516 Kg de CO2. 

Aquests projecte a suposat un impacte ambiental de 345,85 Kg de CO2. 
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CONCLUSIONS 

Una vegada finalitzat el pla d’empresa podem extreure diverses conclusions que ens poden 

ajudar en la implementació d’aquests pla en un entorn real. 

La principal conclusió és que la creació d’una empresa d’enginyeria conjuntament amb una 

xarxa de col·laboradors professionals és factible i innovadora. Tot i això, cal destacar que la 

creació de la xarxa no representarà una aportació econòmica representativa, de forma 

directe, ja que l’empresa haurà de subsistir a base dels projectes d’enginyeria que es vagin 

realitzant. Tenint en compte aquests factor, l’aportació que pot representar aquesta 

indirectament és destacable, representant una important font de publicitat i la possibilitat de 

generar sinergies a través dels diferents col·laboradors que hi participen els quals poden 

aportar un increment del volum de negoci. 

Malgrat que l’anàlisi econòmic no aporta unes perspectives molt optimistes, respecte a la 

creació de noves empreses i que la destrucció d’aquestes en els últims anys ha estat 

important, podem veure que els sectors on s’enfocarà l’empresa esta en constant rotació, 

l’obertura o reforma de locals és constant tot i els moments de crisis que estem passant. 

Una bona oferta de serveis a preus competitius ajudarà a generar una cartera de clients que 

faran que a mesura que la situació econòmica es vagi recuperant pugui consolidar l’empresa 

i permetre un creixement important. 

La competència dins del sector de projectes d’activitats es important i hem pogut veure que 

les empreses s’han reajustat a la nova situació econòmica, oferint uns preus més 

competitius a la situació del mercat i adaptant les seves ofertes de serveis a les necessitat. 

Per altra banda, veiem que el sector de les homologacions de vehicles esta poc explotat i es 

un bona font de nous projectes, tot i que marge de benefici per l’empresa és inferior.  

Per aquests motius, Proginetwork neix considerant tots aquests factors des d’un principi i 

compensant la manca d’experiència amb la col·laboració. Oferint un servei transparent, 

eficient i de qualitat. 

L’ambient de col·laboració que es vol tenir entre empreses es destaca en l’organigrama de 

l’empresa i l’aportació del personal extern s’intentarà finançar a traves de recursos 

imaginatius com pot ser publicitat a través de la web o intercanvi de serveis, basat en el 

sistema de coworking. 

En el pla financer s’han tingut en compte tots aquests factors, d’aquesta manera s’ha 

contemplat un escenari amb previsions de poc creixement i austeritat a l’hora de realitzar 

inversions i on les principals despeses les representen els sous dels propis socis / 
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treballadors de l’empresa. Tot i aquests factors podem veure que el retorn de la inversió es 

relativament curta i que l’obtenció de beneficis es acceptable. Aquest escenari s’haurà de 

revisar periòdicament segons la situació econòmica i el creixement de l’empresa. 

Al llarg de la realització del projecte s’han plantejat varies alternatives de model de negoci, 

principalment derivades de l’obtenció d’ingressos a traves de la web. I no es descarta 

modificacions al portafoli de serveis ofertats segons vagi evolucionant el mercat i les noves 

oportunitats que puguin aparèixer. 

La creació del projecte d’emprenedoria ha permès intervenir en tots els processos de 

creació de l’empresa, d’aquesta manera s’ha obtingut nous coneixement que probablement 

no estaven dins de les pròpies competències. Però aquests factor a m’ha permès obtenir un 

profund coneixement de tot el cicle de creació de l’empresa, així com l’anàlisi de viabilitat i 

l’implementació de l’empresa i descobrir quines tasques es poden realitzar per un mateix i 

quines s’han de delegar i externalitzar, per tal d’evitar pèrdues de qualitat i temps que poden 

representar un increment del costos. 

Finalment, m’agradaria comentar la situació real en la que es troba l’empresa. A principis 

d’anys es van començar a realitzar projectes d’activitat, els quals s’han executat amb èxit i 

tot i que volum de negoci no es important van entrant-ne de nous, ajustant-se bastant a les 

previsions comentades en el projecte.  

Pel que respecte la web, la versió beta esta implementada i s’han plantejat una seria de 

millores per fer-la més interactiva i dinàmica, alhora que s’adapta a les noves necessitats del 

negoci. S’està intentant millorar el posicionament a Google, així com donar-se a conèixer a 

traves de xarxes socials tals com Facebook o Twitter. 

D’aquesta manera la realització del projecte a ajudat a la creació d’una empresa real i la 

satisfacció de poder treballar en un cas que s’ha pogut posar en pràctica i sobre els que 

s’estan obtinguen uns resultats reals on veure reflectida la feina.    
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