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1. Introducció 

 
1.1. Objectius del projecte 

 

L’objectiu d’aquest projecte final de carrera és la realització d’un pla d’empresa per 

a la fabricació de detergents , consistirà amb la creació d’una empresa dedicada a 

la fabricació de detergents i comercialització d’aquests productes. 

El pla d’empresa és el document necessari per a realitzar un avantprojecte 

d’empresa i a més aquest pot ser útil fins i tot en el cas d’una empresa ja existent 

que vulgui emprendre una nova idea o activitat. 

Els objectius d’un pla d’empresa son:  

 Ajudar a l’emprenedor o emprenedors a tenir el màxim coneixement de forma 

objectiva de l’empresa o negoci que es desitja iniciar. 

 Trobar socis i/o aconseguir recaptar els recursos i capacitats necessaris per a 

poder fer la posta en marxa de l’empresa. 

 Obtenir el finançament necessari per començar el negoci. 

 

1.2. Antecedents 

 

El format per a la creació del pla d’empresa està documentat en diferents 

referències bibliogràfiques per la qual cosa es partirà d’un guió base per aquest 

treball , més concretament el guió proposat esta contingut en el següent llibre: 

Rajadell, M, (2009) Creación de empresas (Tercera edición) , Ediciones UPC. 

Barcelona. 

En aquest projecte es treballarà i es basarà amb el format del llibre citat 

anteriorment però també s’utilitzarà el model innova de la UPC ja que és un model 

que s’ha treballat durant la carrera a l’assignatura d’empresa que es va fer al 

segon quadrimestre. 

Es necessari destacar que tot i partint d’aquest guió o document bàsic es possible 

que no es portin a terme tots els punts o apartats i s’afegeixin punts nous ja que el 

pla d’empresa s’adequarà al tipus de negoci proposat. 

Aquest projecte en concret no disposa d’antecedents previs ja que es tracta de 

crear una empresa des de el seu inici bàsic, a partir de la idea de negoci. 

Fent una cerca per internet s’ha trobat varis plans d’empresa del mateix món amb 

el que tracta projecte.  
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Alguns exemples són :  

 Una tesis feta a la universitat de Santiago de Quito feta per l’autor Esteban 

Cárdenas Mulki que tracta d’un pla de negocis per un detergent líquids per 

a cotxes fet el 2010. L’informació referent es pot trobar a 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/935 

 

 A mode més senzill podem trobar un pla d’empresa de La Mejor Franquicia 

(2011) a la pàgina web d’una botiga per comercialitzar detergent.  

 

De plans d’empresa n’existeixen uns quants més però els esmentats anteriorment i 

sobretot el primer és el més destacat ja que aquest és molt complet per el seu 

volum i per la forma com està redactat. 

1.3. Abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte es limita exclusivament a la realització del pla d’empresa. 

El procés de posta en marxa per iniciar l’activitat no es el objectiu d’aquest projecte 

encara que es definiran les qüestions relatives a aquest procés. 

El guió del pla d’empresa proposat  està comprès per 7 punts principals que 

s’analitzaran a continuació per definir l’abast en cadascun d’ells. 

 LA EMPRESA 

Que tindrà els següents apartats: 

o Un resum executiu del pla d’empresa. 

o La presentació dels emprenedor/s , definint els seus perfils i les seves 

capacitats. 

 

 

 LA IDEA I LA OPORTUNITAT DE NEGOCI 

 

On s’exposarà : 

 

o Tota la  informació tècnica necessària sobre el producte que es 

fabricarà i comercialitzarà la empresa. 

o Una avaluació de la idea del negoci. 

o Un anàlisi del mercat tant a nivell intern com a nivell extern. 

o Les estratègies del producte i mercat de la empresa partint de la matriu 

DAFO. 

 

 

 

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/935
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 DECISIONS A LLARG TERMINI : 

 

En aquest punt s’exposaran totes les decisions estratègiques de la empresa a 

llar període de temps: 

 

o La forma jurídica. 

o L’elecció del nom de la empresa i el seu logotip. 

o La seva localització. 

o El pla d’operacions. 

 

 

 PLA DE MÀRQUETING 

 

El pla de màrqueting contindrà tota la informació relativa a :  

 

o Les característiques del mercat. 

o Les característiques del producte. 

o Els clients. 

o Els prescriptors.  

o L’estudi de competència. 

o Els preus. 

o El posicionament del producte. 

o Las qüestions referents a la publicitat i promoció per a vendes. 

 

 ESTRUCTURACIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

 

En aquest apartat s’exposaran totes les qüestions referents als recursos humans 

de la empresa:  

 

o El nombre de treballadors i les seves capacitats professionals. 

o La forma de contractació i la selecció. 

o L’estructura organitzativa. 

o La política dels sous. 

o Las fitxes tècniques dels llocs de treball. 

o El pla de formació i aprenentatge. 

 

 PLA DEL MEDI AMBIENT 

 

Aquest apartat tindrà els següents punts:  

 

o La política ambiental de la empresa. 

o Les bones pràctiques ambientals. 

o El sistema de gestió mediambiental de la empresa. 
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 PLA ECONÒMIC I FINANCER 

 

Per últim es realitzarà el pla econòmic i financer que tindrà: 

o El pla d’inversions de la empresa. 

o El compte de resultats provisionals a cinc anys vista. 

o Els balanços previstos a cinc anys vista. 

o La previsió de tresoreria de la empresa del primer any. 

o Les ràtios econòmiques i financeres de control. 

 

1.4. Especificacions  

 

L’empresa basarà la seva activitat en la transformació de matèries primeres 

mitjançant el procés de fabricació per obtenir el detergent necessari. És a dir , es 

compraran les matèries primeres als proveïdors i es transformarà amb el producte 

que es vol obtenir mitjançant unes fórmules o plantilla de fabricació. 

 

 

En cap moment l’ empresa serà una empresa de producció a gran escala ja que no 

arribaria a ser competitiva donada la gran competència existent en el sector i per la 

inversió inicial que s’hauria de portar a terme inicialment que fan inviable plantejar 

aquesta idea 

1.5. Motivació 

 

En l’ actual entorn empresarial, en plena crisis econòmica- financera global, es fa 

cada vegada més necessari un control a la neteja de les instal·lacions degut a 

totes les possibles causes d’infeccions i malalties que poden passar en el entorn 

empresarial. 

 

Això es degut a que avui en dia les empreses no tenen gaire valoració en el tema 

de la neteja i utilitzen qualsevol tipus de producte per netejar sense arribar a fer un 

estudi de quin seria el millor producte per a les necessitats particulars. L’àmbit 

d’aplicació dels detergents és molt ampli , és a dir, pot anar des de un petit comerç 

fins a una gran nau industrial de qualsevol sector industrial. 

 

Es per tots aquests motius que considero que aquest projecte final de carrera és 

una oportunitat per poder posar en pràctica els meus coneixements durant la 

realització de la carrera i també aprofitar els meus coneixements a través de la 

meva experiència en aquest món. 
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2. Resum executiu 

 
2.1. Objectius 

 
L’objectiu del present Treball de Fi de Grau és la realització d’un pla d’empresa 

corresponent a la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i comercialització 

de detergents anomenada Química Bages S.L.. 

 

Com tot pla d’empresa, destaquem que inclou el pla d’operacions i l’estudi de la 

seva viabilitat econòmica per tal de veure si es possible engegar el negoci. 

 

2.2. Què és un detergent? 

Els detergents són les substàncies que tenen la propietat química de dissoldre la 

brutícia o les impureses d'un objecte sense corroir-lo. És a dir, substàncies o 

productes que renten o serveixen per a fer neteja. 

 

2.3. Aplicacions 

Les aplicacions dels detergents són molt variades i els seus clients potencials 

també perquè tothom necessita netejar. Fins i tot, un detergent és un producte 

essencial en alguns tipus d’empreses.  

Les principals aplicacions dels detergents multiservei són:  

 Neteja dels mostradors de les botigues en qualsevol superfície sense buscar 

una gran neteja acurada i precisa. 

 

 Neteja de taules d’oficina i pantalles d’ordinador i televisió.  

 

 Neteja de vidres per a ús diari. 

 

Les principals aplicacions dels detergents desengreixats són: 

 Neteja de superfície amb gran quantitat de brutícia de tot tipus.  

 

 Per netejar i desinfectar tot tipus de superfícies amb la seva respectiva 

dissolució del producte.  

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_qu%C3%ADmica
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2.4.  Procés de fabricació 

El procés de fabricació que seguirà  l’empresa Química Bages S.L.serà el 

següent:  

 Transport de les matèries primeres al mesclador. 

 Barreja de les matèries primeres. 

 Temps de reacció de les matèries. 

 Obtenció de mostres i anàlisis al laboratori. 

 Buidatge manual del mesclador cap als envasos. 

 Etiquetatge i posada en caixes en cas de ser necessari.  

 Col·locar productes a les estanteries de producte acabat. 

 

2.5. Personal 

Inicialment, a l’empresa hi treballaran 5 persones, amb els següents llocs de 

treball:  

 1 Tècnic 

 1 Administratiu/va 

 1 Responsable de màrqueting/comercial 

 2 Operaris de producció 

 

2.6. Mercat 

L’estratègia de màrqueting que s’ha marcat l’empresa Química Bages S.l. és la 

següent:  

 El mercat de l’empresa es situa geogràficament a  tot el territori de 

Catalunya i Espanya. Els clients de l’empresa són altres empreses que 

necessiten fer neteja.  No són clients particulars per a ús domèstic.  Els 

possibles clients poden ser :  

o Restaurant i Bars  

o Pavellons Esportius 

o Escorxadors i empreses industrials en general 

o Grans superfícies com Carrefour , Lidl , .... 

o ..... 

 Els productes que es fabricaran i es comercialitzaran seran dos :  

o Detergent Desengreixant 

o Detergent Multiservei  
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Aquests productes es diferencien dels de la competència en la seva 

major concentració. Això permet al client obtenir les mateixos resultats 

amb una menor quantitat de producte, la qual cosa ens permet 

posicionar-nos com una marca que ofereix   estalvi i més eficàcia. Al 

mateix temps, en gastar menys quantitat de producte, tampoc cal fer 

compres tan sovint.   

 

 Els productes es podran comprar amb els següents formats d’envasos:  

o 5 Kg. 

o 11Kg. 

o 27Kg. 

o 1000Kg. 

o Caixes de 20 Kg ( 4 garrafes de 5Kg). 

 

 El preu dels productes s’ha obtingut d’un estudi de la competència i a 

través del cost de fabricació i s’ha establert els següents preus:  

o Detergent desengreixant = 2,20€/Kg. 

o Detergent multiservei = 1,75€/Kg. 

 

 La distribució dels productes serà mitjançant transport amb furgoneta a 

les indústries o restaurants que facin comanda i en cas de ser grans 

quantitats s’avisarà una agència de transport com també si es tracta 

d’un viatge de fora de Catalunya. 

 

 L’empresa també es vol posicionar en la ment del consumidor pel suport 

i assessorament que aquest rep per a solucionar les seves necessitats 

de neteja. Per aquest motiu, a més dels mitjans de promoció 

tradicionals com l’assistència a un parell de fires anuals, s’ha pensat en 

recórrer a les noves tecnologies de les comunicacions i    obrir pàgines 

a Facebook i Twitter. En aquests llocs es pot informar als clients de les 

novetats i al mateix temps resoldre els seus dubtes sempre aquests no  

requereixen la visita del tècnic de l’empresa a les instal·lacions del 

client. 
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2.7. Inversió 

Per engegar el negoci, els socis de l’empresa aportaran un capital de 50.000 € i 

per acabar de cobrir totes les despeses es demanarà un préstec bancari de 

50.000 €.  

Per concloure aquest resum executiu , cal destacar que , com es pot comprovar 

en el pla econòmic-financer d’aquest pla d’empresa, la inversió inicial que fa 

falta per engegar el negoci es rentable a mitjà termini:  

Una vegada engegat el negoci i tal com es pot observar a pla econòmic-

financer , el primer any es preveu que pel fet de començar sense cartera de 

clients, l’empresa presentarà pèrdues però, degut a l’elevat marge dels 

productes, es preveu que a mesura que passa el temps la situació va millorant i  

s’acaba obtenint beneficis en un període petit de temps (al segon any). 
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3.Planificació d’activitat  

3.1. Fases a la creació d’una empresa 

 

A continuació s’exposarà en forma d’esquema les principals fases de creació d’una 

empresa. El següent esquema es basa en el llibre que s’ha citat anteriorment en el 

punt 1 a l’apartat d’antecedent (veure figura 3.1). 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generació de la idea 

Avaluació de les oportunitats 

- Habilitats 

- Capacitats 

- Recursos 

Concepte de negoci 

- Estrategia empresarial 

-     Estructura de l’organització 

- Sistemes administratius 

- Procesos de negociació 

Pla d’empresa 

Determinació i 

obtenció dels 

recursos 

- Pla d’operacions 

- Pla de Màrqueting 

- Pla de recursos humans 

- Pla de la gestió dels 

residus 

- Pla econòmic-financer 

Figura 3.1. Fases de la creació d’una empresa 
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3.2. Esquema del pla d’empresa 

El pla d’empresa contingut en aquesta memòria es basarà en els punts exposats en el 

següent esquema (veure figura 3.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Empresa 

- Resum executiu 

- Calendari de planificació d’activitats 

- Els emprenedors i les seves capacitats 

La idea i l’oportunitat de negoci 

- La idea  

- Avaluació de l’oportunitat de negoci 

- Anàlisi intern/extern 

- Matriu DAFO 

- Avantatges competitives 

- Estratègia 

Descisions a llarg plaç 

- Selecció de la forma 

jurídica 

- Elecció del nom i el 

logotip 

- Localització 

- Pla d’operacions 

 

Recursos humans 

- Nombre de treballadors i 

capacitats 

- Forma de contractació i 

selecció del personal 

- Fitxes tècniques i anàlisi 

dels llocs de treball 

- Pla de formació 

- Política de sous i incentius 

- Inversions 

Pla de màrqueting 

- Mercat , producte i clients 

- Perfil de prescriptors 

- Estudi de la competència 

- Preus , posicionament , 

publicitat i promoció de les 

vendes. 

- Distribució 

- Previsió de vendes 

Pla de gestió de residus 

- Política mediambiental 

- Pràctiques mediambientals 

- El sistema de la gestió del medi ambient 

Pla econòmic-financer 

- Pla d’inversions 

- Compte de resultats provisionals 

- Balanços de situació provisionals 

- Pla de tresoreria 

- Ràtios econòmiques i financeres 

- Anàlisis dels projectes d’inversió 

Figura 3.2. Esquema del pla 

d’empresa. 
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4. Els emprenedors 

4.1. Perfil de l’emprenedor 

 

La Figura 4.1 resumeix les característiques principals de l’emprenedor del projecte 

Química Bages SL pel que fa a formació i experiència laboral. Es destaca la formació 

en temes relacionats amb la química i l’experiència professional en aquest mateix 

camp.  

 

FITXA PRESENTACIÓ EMPRENEDOR 

 DADES PERSONALS 

Guillem Casanovas Domingo 
Manresa, 1 de Maig de 1988 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

2013 , Grau enginyeria química (UPC) 
2009, Cicle formatiu de grau superior d’Anàlisi i Control 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL 

 
2012- Tècnic de Laboratori (IBERPOTASH) 
 
2011-  Becari del departament d’enginyeria química i recursos naturals a l’EPSEM 

2008 - 2009 -  Auxiliar de laboratori ( Centre tecnològic de Manresa (CTM) 

 
2007 – Fins l’actualitat  Tècnic de laboratori i operador de planta (Coproquiman s.l.) 
Figura 4.1. Fitxa de característiques de l’emprenedor. 

Els principals trets del perfil psicològic de l’emprenedor són el seu compromís amb el 

projecte, el coneixement del negoci i els seus valors personals (vegeu figura 4.2). 

Descripció Valoració 

Compromís : Prioritat de l’aventura 
empresarial a la vida professional 

El món empresarial és la seva passió 

Immersió: Capacitat de compromís i 
presumpció de risc 

És partidari d’arriscar el patrimoni 
personal per la empresa 

Creativitat i imaginació : Capacitat de 

crear i innovar  
Durant la carrera hem fet alguna 
simulació de pla d’empresa i màrqueting 

Coneixement del negoci : Grau de 

coneixement del sector del nou negoci 
Té ple coneixement en el món dels 
detergents 

Direcció de persones i equips : 

Capacitat de lideratge i treball en equip 
Durant la carrera ha realitzar varis treballs 
amb grup i s’ha treballat el lideratge 

Valors : Presumpció de valors relacionats 

amb el món empresarial 
Defensor dels valors de la empresa  

Ètica: Presumpció del codi ètic Disposat a assumir el codi ètic proposat 
per l’organització 

Figura 4.2. Perfil psicològic de l’emprenedor 
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4.2. Avaluació de les capacitats executives 

 

A continuació a la figura 4.3, s’avaluen els diferents tipus de capacitats de 

l’emprenedor en els diferents en els quals s’han definit dins de l’empresa que són els 

següents:  

 Màrqueting 

 Tècniques 

 Financeres 

 Administratives 

 De relació i treball en equip 

 Coneixement de la legislació 

 

Els números que hi ha a la part dreta de la figura tenen un valor mínim 1 i un màxim 5, 

aquests signifiquen el grau de coneixement sobre cada matèria en particular 

 

Categoria d’habilitats i 
coneixements 

Tipus d’habilitats i 
coneixements 

Valoració individual Punts 
(1-5) 

 
 

MÀRQUETING 

Avaluació d’estudis 
de mercat 

 
Falta experiència en 

màrqueting 

2 

Planificació de 
màrqueting 

2 

Política de preus 2 

Gestió comercial 2 

 
 
 
      TÈCNIQUES 

Planificació i gestió 
de la producció 

 
 
 
Experiència en planta de 

producció i com a 
encarregat de magatzem 

4 

Gestió i control 
d’inventaris 

4 

Anàlisi , gestió i 
control de costos 

3 

Gestió i control de 
qualitat 

4 

Compres i 
subcontractació 

3 
 

 

 
 
 
FINANCERES 

Disponibilitat de 
finançament propi 

 
 
 

Falta experiència en 
finances 

2 

Gestió de tresoreria 2 

Gestió de crèdits i 
préstecs 

2 

Comptabilitat 
financera i de costos 

2 

Interpretació d’estats 
financers 

2 

 
 
 
 

Habilitat per a la 
comunicació 

 
 
 

Falta experiència a 

3 

Planificació 3 

Presa de decisions 3 
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ADMINISTRATIVES Direcció de projectes l’administració 2 

Negociació 3 

Administració del 
personal 

2 

Elaboració 
d’estratègies 

3 

 
DE RELACIÓ I 

TREBALL EN EQUIP 

Lideratge   
 
Degut a activitat durant la 
carrera es pot demostrar 

experiència 

4 

Resolució de 
problemes i 
conflictes 

4 

Treball i confiança en 
equip 

4 

Delegació i 
assignació de 
responsabilitats 

4 

Creació d’un bon 
clima de treball 

4 

 
CONEIXEMENT DE LA 
LEGISLACIÓ 

Legislació mercantil  
Coneixements suficients 

de legislació 

5 

Legislació comptable 
i fiscal 

5 

Legislació laboral 4 
Figura 4.3. Avaluació de les capacitats executives. Font: Elaboració pròpia.   
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5. La idea i l’oportunitat de negoci 

5.1. La idea 

5.1.1. Què és un detergent? 

 

Els detergents són les substàncies que tenen la propietat química de dissoldre la 

brutícia o les impureses d'un objecte sense corroir-lo. És a dir, substàncies o 

productes que renten o  

Els tensioactius o surf actants són substàncies que influeixen per mitjà de la tensió 

superficial en la superfície de contacte entre dues fases (p.ex., dos líquids 

insolubles un a altre). Quan s'utilitzen en la tecnologia domèstica es denominen 

com emulgent sobre emulsionant s, és a dir, substàncies que permeten aconseguir 

o mantenir una emulsió. 

 

Entre els tensioactius es troben les substàncies sintètiques que s'utilitzen 

regularment en el rentat, entre les quals s'inclouen productes com detergent s per 

rentar la roba, rentavaixelles, productes per eliminar la pols de superfícies, i xampú 

s. Van ser desenvolupats en la primera meitat del segle XX, i han suplantat 

àmpliament al sabó tradicional. 

 

Aquestes propietats les obtenen a través de la seva estructura atòmica. Els 

tensioactius es componen d'una part hidròfoba o hidròfuga i una resta hidròfil, o 

soluble en aigua. Es diu que són Molècules amfifíliques. 

 

Al contacte amb l'aigua les molècules individuals s'orienten de tal manera que la 

part hidròfuga sobresurt del nivell de l'aigua encarant-se a l'aire o bé s'ajunten amb 

les parts hidròfugues d'altres molècules formant bombolles en què les parts 

hidròfugues queden al centre, i els restes solubles en aigua queden llavors a la 

perifèria dissolts en l'aigua. Aquestes estructures es denominen miceli s. 

S'obtenen per mitjà d'altres substàncies com l'aigua salada, ... 

 

La classificació es fonamenta en el poder de dissociació del tensioactiu en 

presència d'un electròlit i de les seves propietats fisicoquímiques Poden ser: iònics 

o no-iònics, i dins dels iònics segons la càrrega que tingui la part que presenta 

l'activitat de superfície seran: aniònics, catiònics i amfòters. 

 

Els iònics, amb forta afinitat per l'aigua, motivada per la seva atracció electrostàtica 

cap als dipols de l'aigua pot arrossegar amb si a les solucions de cadenes 

d'hidrocarburs, per exemple l'àcid pàlmic, pràcticament no ionitzat és insoluble, 

mentre que el palmitat sòdic és soluble completament ionitzat. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Propietat_qu%C3%ADmica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3_superficial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3_superficial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emulgent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emulsionant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Detergent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rentavaixelles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xamp%C3%BA
http://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XX
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sab%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B2fob
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidr%C3%B2fug&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B2fil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A8cules_anfif%C3%ADliques
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Micel&action=edit&redlink=1
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5.1.2. Definició del producte 

 

Els productes que es volen començar a produir són dos. El primer d’ells es un 

detergent multiservei. Es a dir, un producte que es pot utilitzar sobre qualsevol 

superfície però tenint clar que la seva utilització no és per una neteja en profunditat 

(per exemple, aquest detergent no té capacitat de desinfecció). L’altre producte és 

un detergent desengreixant d’alt poder càustic, molt utilitzat per a netejar superfície 

on la grassa i el greix estan enganxats (per exemple, en un escorxador). 

 

Els productes que fabricarem a la nostra empresa seran productes per a l’ús 

industrial. Són productes que també es poden utilitzar en restaurant i residències 

però no estan pensats per  a l’ús domèstic. Tot i que en el futur l'empresa pugui 

plantejar-se fabricar productes per a ús domèstic, això no es contempla inicialment 

perquè l'adaptació a la normativa sobre productes per a ús domèstics  comporta 

uns costos massa elevats per a les possibilitats de l'empresa.  

 

A continuació s’exposaran unes imatges del aspecte que poden tenir els nostres 

productes. Com es pot observar , es caracteritzen per ser químicament corrosius o 

irritants i això és degut a la seva composició ja que porten un conjunt de matèries 

primeres que són de caràcter bàsic i es per aquest motiu  porten aquest símbols a 

l’etiqueta del producte. 

 

Els productes fabricats en aquesta empresa tindran les característiques tècniques 

definides i explicades en els següents punts. 

5.1.3. Característiques tècniques 

 

5.1.2.1.Desengreixant 

 

Aplicacions 

Eliminació de grasses persistents a parets, terres i objectes en general 

tant en hostaleria , indústria alimentària , automoció , ... sempre que 

siguin resistents als productes alcalins. 

 

Composició 

Solució alcalina de tensioactius , seqüestrants , solubilitzants i 

dispersants. 
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Característiques físico-químiques 

 

Aspecte: Líquid de color marró intens 

Alcalinitat: 7% amb NaOH  

pH:14 

Densitat: 1,10 grams/cm3 

 

Dosificació  

Entre el 1 i el 15% o bé pur segons el grau de brutícia i el sistema 
d’aplicació. 

Mètode d’utilització 

S’utilitza de forma manual o mitjançant polvorització però el major 
rendiment s’obté aprofitant la seva naturalesa escumant mitjançant 
màquina de projecció d’escuma. 

Temperatura d’utilització  

Pot utilitzar-se a temperatura ambient però la màxima eficàcia s’obté a 
40-50ºC. 

 

Envasatge 

S’envasa i es subministra en envasos de plàstic de 25 Kg , 11 Kg  i 
contenidor de 1000 Kg. 

 

Consells de manipulació i utilització 

Per tractar-se d’un producte alcalí s’ha de manipular amb precaució , no 

utilitzar sobre superfícies d’alumini o pintades si no es dissolt 

prèviament. 
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5.1.2.2. Detergent multiservei. 

 

Aplicacions 

En hostaleria a la llar i a la indústria alimentària per a la neteja 

sense esbandida de: sanitaris, cuines, vidres, vitralls, miralls, 

plàstic, acer inoxidable, objectes delicats i en general tot tipus de 

superfície. Pot utilitzar-se també com a llevataques de peçes de 

roba i uniformes de treball. 

       Composició  

Solució aquosa de tensioactius, seqüestrants i dissolvents. 

 

Característiques físico-químiques 

 

 Aspecte: Líquid transparent de color blau 

Viscositat: 1000 cps 

pH:7 

Densitat: 1,0 grams/cm3 

 

Dosificació 

S’utilitza el producte pur sense dissolució 

 

 

Mètode d’utilització 

S’aplica directament polvoritzant el producte o escampant-lo de 

forma manual amb un drap i fregant posteriorment. 

 

       Temperatura d’utilització  

S’utilitza a temperatura ambient 
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         Envasat 

S’envasa i es subministra amb envasos de plàstic de 11 i 25 Kg. 

 

      Consells de manipulació i utilització 

El producte s’ha de guardar tapat a temperatura ambient, no es 

necessiten cap mesura de seguretat per utilitzar-lo. 

 

5.1.4. Test avaluació de la idea 

S’ha realitzat un test per avaluar la idea de negoci a través de la pàgina web 

(http://www.ajeimpulsa.es/formulario/procesa_from_idea_del_negocio) de la 

confederació espanyola de joves empresaris. El qüestionari considera els 

següents camps: 

 Es fácil materializar la inversión (realización de obras, montajes, compra 

de equipos, …)    

 Este proyecto me supondrá dejar de hacer muchas cosas importantes  

  

 La idea/producto/servicio es muy frecuente en el mercado actual   

 Tengo identificados y documentados los equipos/tecnologías necesarias 

de producción del producto/servicio    

 Mi grado de implicación es bastante elevado    

 Tengo suficiente experiencia en la gestión de negocios    

 Conozco bien el producto, la política de precios, la distribución y la 

promoción de nuestros competidores más relevantes    

 Existen o pueden aparecer con facilidad empresas que ofrezcan 

productos/servicios similares a los nuestros    

 Se puede considerar que una o unas pocas empresas tienen una cuota 

importante de mercado (empresa/s dominantes)    

 Existe bastante dependencia de un número reducido de proveedores 

sin que haya proveedores alternativos    

 El producto/servicio conlleva una mejora en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes    

 En veinte segundos podría convencer a un inversor para que invirtiera 

en mi idea de negocio    

 Actualmente me resultaría difícil citar a un cliente, de forma ágil, al 

menos tres razones para adquirir el producto/servicio que ofrezco  

  

http://www.ajeimpulsa.es/formulario/procesa_from_idea_del_negocio
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 No tengo todavía una idea de cual podría ser mi futuro catálogo de 

productos y/o servicios    

 Se ajusta bastante bien a mi disponibilidad financiera    

 Existe un alto riesgo de endeudamiento para ejecutar mi idea de 

negocio 

 No conozco bien el segmento de mercado de nuestros competidores 

más relevantes    

 Tengo identificados los competidores más relevantes, existentes en 

nuestra área de influencia (número, características, ubicación…)   

 El cambio tecnológico es muy rápido y no es fácil mantenerse al día  

  

 No tengo aún información de los proveedores más relevantes de 

materias primas y/o servicios (gama de productos, plazos de entrega, 

etc.)   

 No encaja muy bien con mis capacidades, gustos, profesión, 

aficiones,…    

 Es relativamente fácil copiar nuestra idea de negocio    

 Tengo determinado con los proveedores los suministros (materiales y 

no materiales), plazos, condiciones de entrega y pago    

 Es fácil acceder a los proveedores adecuados (materiales e 

inmateriales)    

 Existe bastante dependencia de un número reducido de clientes y es 

complicada la captación de nuevos clientes    

 Es difícil la entrada de nuevos competidores en el sector    

 "Tengo decidida la forma de dar a conocer nuestro producto/servicio en 

el mercado potencial (publicidad, promoción de venta, relaciones 

públicas, etc.)"    

 Me resulta difícil actualmente citar mentalmente en menos de diez 

segundos los puestos de trabajo necesarios    

 No tengo claramente identificadas las ventajas de nuestro 

producto/servicio frente a nuestros competidores más relevantes  

  

 No tengo aún valoradas las necesidades de financiación hasta que el 

negocio pueda consolidarse    

 No tengo aún identificados los procesos clave de nuestro negocio  

  

 Tengo bastante definidas y documentadas por escrito las funciones y 

organigrama del negocio    

 No tengo aún decidida la política de precios (precios de promoción, de 

descuento,…)    
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 Yo mismo puedo desarrollar sin problemas el proceso de prestación del 

servicio o elaboración del producto 

 Dispongo de un local bastante adecuado, ubicado adecuadamente para 

llevar a cabo el proyecto    

 El producto/servicio no satisface nuevas necesidades    

 No tengo todavía calculado el número de clientes y volumen de venta 

que teóricamente podría alcanzar    

 No sé aún como disponer de la financiación externa necesaria    

 Va muy bien con mi personalidad    

 Apenas conozco el mercado del producto/servicio que ofrezco    

 El producto/servicio está protegido totalmente o en parte por patente de 

invención    

 Conozco las costumbres y hábitos de mis clientes (nivel adquisitivo, 

gustos, costumbres…)    

 Existen bastantes problemas de disponibilidad o acceso a determinados 

suministros (materiales e inmateriales)    

 Dispongo de gran parte de los recursos económicos necesarios para 

poner en marcha el negocio    

 Tengo bastante identificados el grupo/s de clientes que actualmente 

pueden estar dispuestos a demandar nuestros productos/servicios 

  

 Es un negocio donde es muy difícil entrar y además está saturado de 

competidores    

 Existe suficiente disponibilidad de trabajadores y colaboradores 

adecuados para realizar la actividad    

 Se trata de un negocio con grandes barreras de entrada que solo unos 

pocos podemos superar    

 Tengo identificados los proveedores más relevantes y sé cuantos voy a 

necesitar    

 Es muy fácil cumplir la normativa, licencias y autorizaciones necesarias 

para poner en marcha el negocio 

 

Després d’haver emplenat el qüestionari per Internet, responent a  cada apartat 

amb “Estoy de acuerdo/No estoy de acuerdo”, el sistema avalua la idea de 

negoci mitjançant tres indicadors (Figura 5.1.): 

 Idea de negoci (Global ). S’ha obtingut  un 70%. 

 Viabilitat. Avaluada en un 66,67%  

 Desenvolupament del negoci. Avaluat amb un 73,91% 
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Figura 5.1. Resultats del test realitzat per internet sobre la idea de negoci.Font: 

http://www.ajeimpulsa.es/formulario/procesa_from_idea_del_negocio 

 

 

A continuació es presenta un altre gràfic (figura 2) on apareixen els 

resultats, avaluats en forma de barres horitzontals, corresponents als 

diferents apartats (llistats a l’esquerra del gràfic) del nivell de 

desenvolupament del negoci.  

Figura5.2. Grau de desenvolupament de les diferents àrees del negoci. 

 

Com es pot observar a la figura 2 la part de compradors/ clients i la part 

d’equip promotor està molt ben cobert segons el gràfic anterior ja que té 

el màxim percentatge cosa que això és correcte ja que si es vol engegar 

un negoci s’ha de tenir molt clar quin tipus de clients o compradors els hi 
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volen vendre els productes i lògicament s’ha de tenir molt clar el conjunt 

de persones que engegaran el negoci i quina serà la seva posició dins 

de la empresa.  

Per una altre banda, amb un percentatge menys elevat, hi ha el 

producte (85,71%) i els competidors (83,33%). Pel tema del productes 

això ha passat perquè com aquest negoci encara no s’ha portat a terme, 

encara no s’han plantejat algunes modificacions i pel que fa al 

competidors es coneixen quins són els competidors d’aquesta futura 

empresa però no s’ha fet un gran estudi al respecte, en cas de ser molt 

necessari una vegada engegat el negoci mitjançant reunió amb el 

consell es decidiran noves actuacions al respecte. 

Seguidament amb un 66,67% hi ha els recursos per a la idea de negoci, 

això és degut a que actualment vivim amb una crisi econòmica i clar els 

recursos econòmics no són indefinits i s’han de fer molts estudis per 

veure quin pot ser més viable o quin no i per aquest i altres motius 

apareix aquest percentatge petit. 

La resta de percentatge que hi ha apareixen en el gràfic són resultat a 

que les persones que volen començar el negoci no tenen gaire 

experiència alhora de portar un negoci i per aquest motiu aquest 

percentatge tan petit. 
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6. Pla de recursos humans 
 

6.1. Nombre de treballadors i capacitat professional 

 
L’empresa Química Bages constarà de 5 empleats. A continuació, s’exposen  en 

forma de taula els llocs de treball a cobrir (veure taula 6.1). 

 

PERSONAL NECESSARI 

LLOC I DEPARTAMENT Nº FUNCIÓ 

Operaris de producció. 
Departament de producció 

2 Portar a terme el procés productiu i el 
transport del producte acabat al magatzem 

Administratiu/va 
Departament comercial 

1 Comptabilitat i compres 

Personal de màrqueting 
Departament de 

màrqueting 

1 Encarregat de política d’ofertes i 
promocions dels productes 

Tècnic 
Departament Tècnic 

1 Supervisió de les produccions i encarregat 
de qualitat 

Taula 6.1. Conjunt de personal necessari per el negoci amb la seva funció. 

La taula 6.2.  mostra les capacitats professionals i de formació que són 

necessàries per als diferents llocs de treball. 

 

CAPACITATS PROFESSIONALS NECESSÀRIES PER EL LLOC DE TREBALL 

LLOC DE TREBALL CAPACITATS 
NECESSÀRIES 

FORMACIÓ 
NECESSÀRIA 

Operari de producció Coneixements 
d’electrònica bàsica. 
Formació interna en 
prevenció de riscos 

laborals i medi ambient 

Grau mitjà o batxillerat 

Administratiu/va Coneixement 
d’electrònica bàsica i 
experiència en “call 
centers” . Formació 

interna de riscos laborals 
i medi ambient. 

Grau mitjà 

Responsable comercial Coneixements de la 
gestió del màrqueting i de 

les tècniques de 
negociació. Formació 

interna de riscos laborals 
i medi ambient. 

Llicenciatura en 
Màrqueting 

Tècnic Ampli coneixement de 
matèries químiques i 

processos industrials de 
producció. Formació 

interna de riscos laborals 
i medi ambient. 

Grau superior d’Anàlisi i 
Control o Enginyeria 
química o similars 

Taula  6.2. Capacitats professionals necessàries per el lloc de treball. 
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6.2. Forma de contractació i selecció de personal 

Els canal de contractació que s’ha previst és el de les empreses de selecció de 

personal perquè estan especialitzades en aquesta tasca, disposen de borsa de treball, 

saben aplicar tests psicotècnics, etc.  

Quan l’empresa de selecció proposi una llista de candidats, la forma de selecció del 

personal serà mitjançant una reunió de cada candidat amb l’emprenedor i serà ell 

mateix que decidirà la persona més òptima per el lloc de treball.   

Es considera la millor forma de contractació per tal d’assegurar l’estabilitat de la nova 

empresa és el contracte indefinit amb un període de prova de 3 mesos des del dia de 

la signatura del mateix contracte.  

6.3. Fitxa tècnica. Anàlisi dels llocs de treball 

 
La fitxa tècnica és un dels passos d’anàlisis dels llocs de treball. Aquest anàlisi és 

una eina de gestió que permet obtenir la informació en forma de taula (veure figura 

6.3). 

 

CLASSIFICACIÓ CATEGORIES PROFESSIONALS 

CATEGORIA COMENTARI 

1ª Directius i membres del consell d’administració 

2ª Encarregats i comandaments mitjos 

3ª Tècnics de suport amb títol universitari (enginyers, ....) 

4ª Oficials de 1ª (Operaris de producció) 

5ª Oficials de 2ª (Manipuladors , mossos de magatzem i 
administratius) 

 Taula  6.3. Classificació per categories professionals. 

 

A continuació es detallarà en concret cada lloc de feina amb les seves 

característiques ( veure taules 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7): 

 

FITXES TÈCNIQUES PER LLOCS DE TREBALL 

LLOC DE TREBALL: OPERARI DE PRODUCCIÓ 

 
 
 
Identificació de lloc de treball 

Denominació Operari de producció 

Departament Producció 

Nivell Salarial De 18.000€ a 24.000€ 
Categoria laboral 4 

Estabilitat del 
lloc de treball 

Contracte fix , 
eventual o en 

pràctiques 
Denominació del 

lloc superior 
Director de fabricació 

Funció general (o missió) Realitzar les operacions de producció 
seguint els mètodes establerts per 
aconseguir un producte de qualitat i 
rentable. 

Treballs, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Alimentar les línies de procés , controlar 
l’evolució de la producció , seguir les 
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tasques segons els mètodes establerts , 
realitzar els controls de producció. 

Supervisió rebuda Avaluació anual per part cap de producció 
Posició jeràrquica Dependència del cap de producció 

Especificació del lloc de treball Formació sobre el procés de producció ,.... 
 Taula  6.4. Fitxa tècnica per  a operaris de producció. 

 

FITXES TÈCNIQUES PER LLOCS DE TREBALL 

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIU/VA 

 
 
 
Identificació de lloc de treball 

Denominació Administratiu/va 
Departament Comercial 

Nivell Salarial De 18.000€ a 24.000€ 

Categoria laboral 4 

Estabilitat del 
lloc de treball 

Contracte fix, eventual 
o en pràctiques 

Denominació del 
lloc superior 

Director comercial 

Funció general (o missió) Comptabilitat i gestió de les compres 
Treballs ,activitats , obligacions i 

responsabilitats 
Suport telefònic amb els clients , cobrament 
de factures i contacte amb subministradors 

Supervisió rebuda Supervisió anual per el director comercial 

Posició jeràrquica Dependència del director comercial 

Especificació del lloc de treball Formació amb programes de gestió 
mercantil i fiscal, .... 

Taula  6.5. Fitxa tècnica per a personal administratiu. 

 

FITXES TÈCNIQUES PER LLOCS DE TREBALL 

LLOC DE TREBALL:  RESPONSABLE COMERCIAL 

 
 
 
Identificació de lloc de treball 

Denominació Director comercial 

Departament Comercial 

Nivell Salarial  

Categoria laboral 2 
Estabilitat del 
lloc de treball 

Contracte fix 

Denominació del 
lloc superior 

 

Funció general (o missió) Supervisar la feina de l’administrativa i 
captar nous clients i proposar noves 
promocions per els productes 

Treballs ,activitats , obligacions i 
responsabilitats 

Supervisió rebuda  

Posició jeràrquica  

Especificació del lloc de treball  
Taula 6. 6. Fitxa tècnica del lloc de comercial. 

 

FITXES TÈCNIQUES PER LLOCS DE TREBALL 

LLOC DE TREBALL: TÈCNIC 

 
 
 
Identificació de lloc de treball 

Denominació Director Tècnic 

Departament Producció 

Nivell Salarial  
Categoria laboral 2 

Estabilitat del Contracte fix 
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lloc de treball 

Denominació del 
lloc superior 

 

Funció general (o missió) Supervisar la feina dels operaris de 
producció i realitzar el control de qualitat 
dels productes  

Treballs, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Supervisió rebuda  

Posició jeràrquica  

Especificació del lloc de treball  
Taula 6.7. Fitxa tècnica del lloc de  tècnic 

 

 

6.4. Estructura organitzativa formal de l’empresa 
 

6.4.1. Organigrama 
 

L’estructura organitzativa de l’empresa ve representada en l’organigrama de la 

figura  6.8. El nivell superior d’aquest està format pel  consell d’administració. Les 

funcions de l’empresa s’estructuren en el departament comercial, el de producció i 

l’administratiu. Dins del departament comercial trobem l’àrea comercial amb el 

responsable de màrqueting i l’àrea tècnica amb el tècnic de l’empresa, per un altre 

banda i hi trobem el departament de producció amb el personal de producció i ja per 

acabar el departament administratiu amb el personal d’administració.  

 

Figura 6. 8. Organigrama del futur negoci. 

 

6.5. Fitxa tècnica. Descripció de llocs de treball 

A continuació es presentaran un conjunt de taules on s’especifica totes les feines 

que es portaran a terme de forma detallada (veure de la taula 6.9 a la 6.16). 
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FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : SUBMINISTRE MATÈRIES PRIMERES I EMMAGATZEMATGE 

 
 
 
 
 
 

Què fa el treballador? 

 Descarrega els vehicles de les 
matèries primeres. 

 Realitza la documentació 
d’entrada de les matèries 
primeres per mantenir l’inventari 
actualitzat. 

 Identifica i col·loca les matèries 
primeres als prestatges 
corresponents. 

 Prepara els albarans per el 
material a vendre. 

 Càrrega els vehicles amb el 
producte acabat. 

 
Com ho fa? 

 Amb el layout del magatzem i 
seguint uns procediments de 
treball explicats i col·locats a 
cada sala. 

 
Amb que ho fa? 

 Amb l’ajuda d’un elevador i un 
transpalet i un ordenador 
connectat al sistema per poder 
actualitzar les dades. 

 
Perquè ho fa? 

 Per a poder tenir els materials 
necessaris per a poder realitzar 
la fabricació dels productes i per 
entregar el producte acabat als 
clients. 

Qui ho fa?  L’operari de producció 
Taula 6.9. Descripció de la feina de subministrament i emmagatzematge. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : PREPARACIÓ DEL MATERIAL 

 
Què fa el treballador? 

 Obtenir les matèries primeres 
del magatzem  i preparar-los per 
a la fabricació. 

  
 
 Com ho fa? 

 Consulta al ordinador del conjunt 
de matèries primeres per a una 
fabricació en concret i consultar 
la quantitat que n’hi ha de cada 
cosa i decidir si es pot fer o no la 
producció. 

 
Amb que ho fa? 

 Mitjançant amb el programa 
específic d’inventari instal·lat a 
la zona de producció. 

 
Perquè ho fa? 

 Per saber si es pot portar a 
terme la producció establerta. 

Qui ho fa?  L’operari de producció 
Taula 6.10. Descripció de la feina de preparació del material. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : FABRICACIÓ DELS PRODUCTES 

 
 

 Agafa cada matèria primera de 
les prestatgeries i les introdueix 
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Què fa el treballador? en un rector químic i 
posteriorment envasa el 
contingut. 

Com ho fa?  Mitjançant la ordre de treball 
establerta del dia. 

Amb que ho fa?  Amb plataforma elevadora i 
transpalet. 

Perquè ho fa?  Per a fabricar el producte que es 
vol vendre. 

Qui ho fa?  L’operari de producció. 
Taula 6.11. Descripció de la feina de fabricació de productes. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : EMBALATGE  

Què fa el treballador?  Agafa el contingut de la 
fabricació i ho retractila  amb un 
palet. 

Com ho fa?  Manualment. 

Amb que ho fa?  Amb plàstic especial per 
embalatge. 

 
Perquè ho fa? 

 Per millorar el transport dels 
productes per carretera i per 
evitar danys a les garrafes. 

Qui ho fa?  L’operari de producció. 
Taula 6.12. Descripció de la feina d’embalatge. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : SUPERVISIÓ FINAL 

 
Què fa el treballador? 

 Revisa que la quantitat de 
quilograms que marca l’ordre de 
treball hagin sortit correctament i 
agafa una mostra i realitza el 
control de qualitat. 

 
Com ho fa? 

 Calcula el nombre d’envasos 
manualment i per el control de 
qualitat utilitza uns procediments 
normalitzats de treball (PNT) 

 
Amb que ho fa? 

 Per el control de la qualitat 
utilitza tot els instruments del 
laboratori que hi ha. 

Perquè ho fa?  Per assegurar que tot està bé i 
per poder una qualitat al client. 

Qui ho fa?  El tècnic de l’empresa 
Taula 6.13. Descripció de la feina de la supervisió final. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : SUPORT A CLIENTS PER MOTIUS NO TÈCNICS 

 
Què fa el treballador? 

 Dóna informació dels productes 
de la empresa als clients i 
distribuïdors. 

 
Com ho fa? 

 Per via telefònica o mitjançant 
reunió o visita als clients a la 
pròpia empresa interessada. 

  Mitjançant els catàlegs de la 
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Amb que ho fa? empresa. 
 

Perquè ho fa? 
 Per assegurar que s’entrega el 

producte amb les condicions 
requerides i per tenir els 
productes a la data d’entrega 
establert. 

Qui ho fa?  La persona de màrqueting 
Taula 6.14. Descripció de la feina de suport als clients per motius no tècnics. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : SUPORT A CLIENTS PER MOTIUS  TÈCNICS 

 
Què fa el treballador? 

 Dóna informació dels productes i 
possibles solucions a problemes 
que proposin els clients 

 
Com ho fa? 

 Per via telefònica o mitjançant 
reunió o visita als clients a la 
pròpia empresa interessada. 

Amb que ho fa?  Amb el suport del tècnic de la 
empresa. 

 
Perquè ho fa? 

 Per solucionar els possibles 
problemes dels clients tant per 
els propis productes ocasionats 
com per a millorar aspectes dels 
clients. 

Qui ho fa?  El tècnic de l’empresa  
Taula 6.15. Descripció de la feina de suport als clients per motius tècnics. 

FITXA TÈCNICA DESCRIPCIÓ DE LA FEINA 

FEINA : PROCESOS ADMINISTRATIUS 

Què fa el treballador?  Porta a terme tot el tema 
mercantil, fiscal i administratiu. 

 
Com ho fa? 

 Per via telefònica o mitjançant 
internet o amb assessoria d’un 
gestor. 

Amb que ho fa?  Amb mitjans de comunicació 

Perquè ho fa?  Per fer progressar el negoci i 
portar un control rigorós de la 
empresa. 

Qui ho fa?  L’ administratiu/va. 
Taula 6.16. Descripció de la feina dels processos administratius. 

6.6. Política de salaris i incentius 

A continuació s’exposarà la política de sous per el primer any de la empresa referents 

al conveni col·lectiu de l’indústria química (veure Taula 6.17): 

DISTRIBUCIÓ SALARIAL PREVISTA PER EL PRIMER ANY 

TREBALLADOR SALARI MITJÀ QUANTITAT TOTAL 

Operaris de 
producció 

21.000€ 2 42.000€ 

Administratiu/va 21.000€ 1 21.000€ 

Persona de 
Màrqueting 

20.500€ 1 20.500€ 

Tècnic 30.000€ 1 30.000€ 



Estudi de creació d'una empresa fabricant de detergents  Pàg. 34 

 

 

Taula 6.17. Distribució salarial prevista per el primer any. 

 

La previsió inicial no inclou cap sistema d’incentius. Un cop posada en marxa 

l’empresa, el consell d’administració decidirà si algunes figures  requereixen algun 

esquema de remuneració lligada al rendiment o a l’actuació (la quantitat i /o la qualitat 

del treball). 

6.7. Assessors externs. Consultors. Outsourcing 

Les tasques relacionades amb nòmines, seguretat social o pagament d’impostos 

s’encarregaran a una empresa especialitzada (Gestoria). Un cop superat el primer any, 

es considerarà traslladar algunes d’aquestes tasques al personal administratiu propi de 

l’empresa.  
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7. Decisions a llarg termini 

 
7.1. Selecció de la forma jurídica 

En aquest projecte, existeix un únic emprenedor. Per tal d’arribar a un volum d’inversió 

(capital) suficient, seria aconsellable incorporar més socis al projecte empresarial. 

Poden ser socis capitalistes que es limitin a aportar diners o béns a l’empresa però 

que no treballin en ella. 

El conjunt de socis formaran el consell d’administració que es reunirà periòdicament i 

prendrà les grans decisions sobre l’evolució de l’empresa. 

No obstant, l’emprenedor desitja que, un cop fixat el capital necessari per constituir 

l’empresa i el nombre de partícips en el projecte, cada soci realitzi la mateixa inversió. 

Una vegada engegat el negoci, es possible obrir l’empresa a nous inversors.  

Donada la limitació de capital i de socis, s’opta per constituir una societat de 

responsabilitat limitada. 

7.2. Justificació de l’elecció de la forma jurídica 

Els avantatges principals que suposa una societat de responsabilitat limitada respecte 

a altres formes d’organització són:  

 Responsabilitat dels socis limitada al capital inicial a l’hora d’engegar el 

negoci 

. 

 Possibilitat de que les persones que formen la societat es contractin a elles 

mateixes, aprofitant alguns contractes especialment favorables com:  

 

o Contractes de formació 

o Contractes de pràctiques 

 

 Impost sobre transmissions patrimonials (ITP) del 0,75% 

 

A continuació es realitzarà una taula amb les principals formes jurídiques comentant 

les seves principals avantatges i desavantatges i la justificació del motiu per el qual 

s’ha triat la societat de responsabilitat limitada (veure Taula 7.1). 
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JUSTIFICACIÓ DE LA FORMA JURÍDICA 

FORMA JURÍDICA SOCIETAT COL·LECTIVA 

AVANTATGES  Poden fer qualsevol tipus de 
contractes laborals  

 ITP del 0,75% 

INCONVENIENTS  Responsabilitat dels socis 
il·limitat. 

COMENTARI Descartada per responsabilitat 
il·limitada dels socis. 

FORMA JURÍDICA SOCIETAT CIVIL 

AVANTATGES  Només paga la llicència fiscal 
i el règim d’autònoms a la 
seguretat social. 

 Els rendiments que s’obtenen 
cotitzen per el IRPF. 

INCONVENIENTS  Responsabilitat dels socis 
il·limitats. 

 Els membres que treballin a la 
pròpia empresa han d’estar 
donats d’alta en el règim 
d’autònoms de la seguretat 
social (major cost). 

 ITP és el 0,75% sobre el 
capital social. 

COMENTARI Descartada per responsabilitat 
il·limitada dels socis. 

FORMA JURÍDICA SOCIETAT ANÒNIMA (SA) 

 
 

AVANTATGES 

 Responsabilitat dels socis 
limitada al capital 
aportat/subscrit. 

 Les persones que formen part 
de la societat poden ser 
contractats per ells mateixos, 
aprofitant contractes de 
pràctiques i formació. 

 
 

INCONVENIENTS 

 Majors costos de constitució. 

 Taxa del ITP del 1% del 
capital social. 

 Llicència fiscal i l’impost sobre 
el benefici del 35%. 

 Reserva legal del 10% dels 
beneficis fins a obtenir el 20% 
del capital social. 

 Poques subvencions oficials. 

 
 

COMENTARI 

 
 
Descartada per comparació amb la 
SL 
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FORMA JURÍDICA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT 
LIMITADA (SL) 

AVANTATGES  Responsabilitat dels socis 
limitada al capital 
aportat/subscrit. 

 Les persones que formen part 
de la societat poden ser 
contractats per ells mateixos, 
aprofitant contractes de 
pràctiques i formació. 

 Més òptima per a una societat 
familiar amb limitació de socis 
i capital. 

INCONVENIENTS  Taxa del ITP del 0,75% del 
capital social. 

 Impost de societats del 35%. 

 Estructura més rígida que las 
S.A. 

COMENTARI Opció seleccionada com a millor 
forma possible. 

FORMA JURÍDICA SOCIETAT LIMITADA 
 NOVA EMPRESA 

AVANTATGES  Podria diferir el pagament de 
l’impost de transmissions 
patrimonials i d’actes jurídics 
documentats. 

 Possibilitat d’allargar en els 2 
primers anys des de la seva 
constitució, el pagament de 
l’impost de societats així com 
les retencions per IRPF que 
s’aplaci a aquest període de 
temps. 

INCONVENIENTS  Identificar la empresa amb els 
noms i cognoms d’una 
persona a efectes comercials , 
d’imatge i/o marques. 

COMENTARI Descartada per el nom de la empresa 
obligat. 

Taula 7.1. Justificació de la forma jurídica per el negoci. 
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7.3. Procediments administratius 
A continuació s’exposa un diagrama de flux del procés administratiu a realitzar per 

a la creació de la societat (veure figura 7.1). 

 

 
 Figura 7.1.Procediments administratius. 
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7.4. Tipus d’assegurances i mesures de protecció de 

l’actiu 

S’ha sol·licitat a una corredoria especialitzada a la cobertura a noves empreses 

una oferta integrada per tots aquells riscos a cobrir. Les assegurances que 

inicialment es subscriuran són : 

o Assegurança de responsabilitat civil 

o Assegurança d’incendis 

o Assegurança de robatoris 

 

7.5. Costos jurídics per a la creació de la empresa 

Una vegada exposada el diagrama de flux anterior , a continuació es comentarà 

mitjançant una taula de costos aproximats de la constitució d’una societat de 

responsabilitat limitada (veure Taula 7.2): 

 

COSTOS APROXIMATS CONSTITUCIÓ S.L. 

CONCEPTE COST 

Investigació de nomenament 1.5€+IVA 

Certificació negativa de nomenament 6.01€ +IVA 

Escriptura notarial de constitució: 
(Depèn de la notaria , del número de socis, del número 
de fulles d’estatuts, del capital social,etc..) 

Entre 210.35 i 300.51€ 

Impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats 

0.75% del capital social 

Inscripció en el registre mercantil provincial i publicació a 
bolletí oficial del registre mercantil. 

Entre 120.20 i 150.29€ 

Llibres mercantils obligatoris (llibre d’actes i llibre de 
socis) 

Entre 18.03 i 24.047€ 

Legalització dels llibres mercantils 23.68€ 
Taula 7.2. Costos de constitució d’una societat limitada. 

 

Aquests són els costos mínims de constitució d’una societat mercantil, a part 

s’identifiquen els associats a la llicencia municipal d’instal·lació i obertura. 

La activitat s’engloba a l’annex I de la llei 3/1988 de la intervenció integral de la 

administració ambiental, per el qual es farà aplicació les taxes exigides per a 

l’obertura d’activitats en aquest règim. 
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7.6. Elecció del nom i el logotip de la empresa 

 

En primer lloc, es realitzarà un llistat en forma de taula amb tots els noms per a la 

societat (veure taula 7.3): 

 

NOM 

Productes Químics del Bages S.L. 

Química Bages S.L. 

Productes Neteja S.L. 

Detergents del Bages S.L. 

Detergents S.L. 
    Taula 7.3. Possibles noms per al negoci. 

 

Una vegada s’han proposat diferents noms per al possible negoci a continuació el 

que s’ha de fer es posar-se amb contacte amb el registre mercantil per tal 

d’esbrinar quin d’aquests noms ja estan utilitzats i quins no. El resultat ha estat el 

següent (veure taula 7.4): 

 

NOMS PROPOSATS 

NOM COMENTARI 

Productes Químics del Bages S.L. Aquest nom ja està utilitzat  

Química Bages S.L. Possible nom per a la empresa 

Productes Neteja S.L. Possible nom per a la empresa 

Detergents del Bages S.L. Possible nom per a la empresa 

Detergents S.L. Possible nom per a la empresa 
  Taula 7.4. Comprovació de la validesa dels possibles noms. 

 

Després d’haver comprovat i validat tots els possibles noms al registre mercantil de 

Madrid, el nom que es portarà a terme serà Química Bages S.L. ja que és un nom 

complet d’empresa pensant en un futur per si es vol ampliar el negoci a altres 

games de productes com per exemple el subministrament d’altres productes 

químics com hidròxid sòdic com a matèria primera entre d’altres. 

A continuació una vegada definit el nom de la empresa que es vol registrar al 

registre mercantil de Madrid per tenir el abast a tot el territori espanyol, es definirà 

el procés administratiu del nom de la empresa mitjançant diagrama de flux (Figura 

7.2.). 
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Presentació de la sol·licitud:  

 La sol·licitud pot presentar-se davant els òrgans 

competents de la CAA i si aquestes no haguessin iniciat 

les seves activitats registrals davant la OEPM. També 

es podran presentar-se davant les oficines de correus o 

els altres llocs que té la LPRJAP-PAC. 

 Pagament de la taxa de la sol·licitud. 

Examen de forma:  

 Examen de :  

o Dades mínimes de sol·licitud. 

o Resta de formalitats 

o legitimació sol · licitant 

 Termini d’un mes per subsanar possibles defectes 

formals, en cas contrari la sol·licitud es tindrà per 

desistida. 

Examen de licitud:  

 La OEPM examinarà si la sol·licitud es contraria a 

l’ordre pública o bones costums o si presenta algun 

defecte no avisat anteriorment. 

 Termeni d’un mes per al·legacions o subsanacions 

per possibles defectes, en cas contrari la sol·licitud 

serà denegada o s’entendrà desistida. 

Publicació de la sol·licitud:  

 La OEPM pública la sol·licitud al BOPI si no incorre 

en il·licitud i compleix amb els tots requisits formals 

o si , havent tingut defectes , aquests hagueren 

estat subsanat. 

Presentació d’oposicions:  

 En el termini de 2 mesos a comptar des de la 

publicació en el BOPI de la sol·licitud, qualsevol 

tercer que es consideri perjudicat podrà presentar 

davant la OEPM oposició al registre de l’esmentada 

sol·licitud. 
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                    Figura 7.2. Procés de registre del negoci al registre mercantil. 

 

 

 

 

Examen de fons:  

 Existeixen o no oposicions, la OEPM procedeix d’ofici a 

examinar si la sol·licitud incorre a algunes de les 

prohibicions contemplades en el article 88 de la llei. 

 Si existeixen oposicions o la sol·licitud incorre a alguna de 

les prohibicions abans indicades, la OEPM atura el 

procediment i notifica al sol·licitant les oposicions o accions 

formulades. 

 El sol·licitant disposa d’un mes per contestar la suspensió. 

Concessió o denegació:  

 Si no hi han oposicions ni objeccions d’ofici, es 

procedeix a la concessió del nom comercial. 

 Si no hi hagués suspens, transcorregut el termini 

de contestació, es resoldrà la concessió o 

denegació total o parcial del nom comercial, havent 

hagut o no contestació del sol·licitant. 

Publicació de la resolució:  

 Resolució DE concessió o denegació es publicaran 

al BOPI. 

 Posteriorment el titular haurà de retirar el títol. 

Duració i manteniment del dret:  

 El nom comercial té una vida de 10 anys, renovable 

per períodes iguals a mode indefinit. 

 Per mantenir el nom comercial és necessari: 

o Fer-lo servir al mercat 

o Renovar-lo cada 10 anys 



Estudi de creació d'una empresa fabricant de detergents  Pàg. 43 

 

 

Ara que ja s’ha definit tot el procés de tramitació del nom del negoci ara es 

procedirà al disseny del logotip de la empresa.  

A continuació es defineix el logotip de la empresa (figura 7.3). 

 Figura 7.3. Logotip 

              de l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elecció d’aquest logotip és perquè donat que la empresa és del món químic i el 

material de vidre Erlenmeyer sempre està present en aquest món doncs es troba lògic 

que estigui en el logotip de la empresa. 

 

En un annex d’aquest treball es presentaran els possibles models de factura, ordre de 

treball, procediments de treball,... 
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8. Pla d’operacions 
 

8.1. Procés de producció 

 
8.1.1. Mètode de producció 

 

En aquesta empresa s’ha pensat que es treballarà de la següent forma: 

Un operari de producció anirà a les oficines de la empresa i recollirà la o les ordres 

de producció del dia , seguidament el mateix operari de fàbrica anirà al ordinador 

que hi ha situat a la zona de producció i comprovarà una per una cada matèria 

primera per tal d’esbrinar si hi ha la quantitat necessària per portar a terme la 

producció o no.  

En cas negatiu, el mateix operari tornarà a pujar a les oficines i li comunicarà al 

tècnic de la empresa el problema que ha passat i les possibles solucions que es 

poden portar a terme i el tècnic prendrà la decisió. 

 

En cas positiu, el mateix operari engegarà tot el procés de fabricació que comença 

amb l’elecció del reactor més idoni per a la fabricació i llavors mitjançant la 

plataforma elevadora agafarà cada matèria primera i les posarà al reactor seguint 

l’ordre que hi ha establert a l’ordre de treball i amb totes les condicions de 

seguretat que hi ha explicades a la mateixa fulla. 

 

Un cop s’han posat totes les matèries primeres es deixen reaccionar el temps que 

també està establer a l’ordre i passat aquest període de temps, s’agafa una mostra 

de la següent forma : per la inferior s’agafa una petita part i amb l’ajuda d’una 

espàtula o qualsevol altre element s’agafa una altre petita part per tal de tenir una 

mostra més identificat iva que si només s’agafa d’una sola part del reactor. 

 

Un cop el operari ja té la mostra s’avisa el tècnic i aquest va al laboratori i analitza i 

fa el control de qualitat del producte fixant-se amb els següents paràmetres : pH , 

densitat , viscositat , grau d’ebullició , .... Utilitzarà per comparar les dades d’una 

fitxa de seguretat del producte i s’apuntaran els resultat a unes fitxes que ja estan 

establertes al laboratori. 

 

En cas que el tècnic no doni el vist plau del producte, aquest  li comunicarà al 

operari de producció el motiu perquè no és correcte i li donarà la solució al 

problema i el operari ho portarà a terme i s’apuntarà al registre de producció la 

incidència que ha passat. 

En cas que el tècnic doni el vist plau del producte, aquest li comunicarà al operari 

l’acceptació del producte i l’operari engegarà el procés d’envasatge del producte 

que començarà amb fixar amb quin format de envasos s’ha d’omplir i per fer això 

el mateix operari anirà a veure a la secretària i li demanarà a ella mateixa amb 

quin tipus d’envasos s’ha d’omplir i a la vegada li demanarà les etiquetes del 
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producte i s’esperarà que la secretària li doni les etiquetes per seguir el procés de 

fabricació. 

Un cop l’operari ja sap el format d’envasatge i té les etiquetes s’entornarà a la 

zona de fabricació i mitjançant la plataforma elevadora agafarà el palet on aniran el 

producte envasat i el portarà fins al reactor on hi ha contingut el producte fabricat, 

seguidament s’aniran a buscar els envasos per omplir i es transportaran fins al 

reactor en qüestió.  

 

A continuació l’operari començarà a omplir el producte mitjançant una pistola amb 

una mànega connectada al reactor per la zona inferior d’aquest i amb l’ajuda d’una 

balança per precisar el seu pes que està marcat a l’etiqueta. 

 

Un cop s’han omplert tot el producte amb els envasos es procedeix a l’etiquetatge 

del producte i es fa de forma manual per part de l’operari. Un cop omplert i 

etiquetat el producte segons el tipus d’envàs s’encaixa en el cas que l’envàs 5Kg 

per la resta d’envasos es posen al palet que s’ha portat anteriorment i una vegada 

ja està tot el producte en el palet es procedeix a retractilar una mica per tal de 

protegir-lo de possibles factors com el fred , humitat , cops, ..  

 

Després d’haver fet aquest últim pas s’apunten tots els quilos produïts a l’ordre de 

treball de forma detallada, és a dir, per exemple si una producció està feta amb 

envasos de 5 , 11 i 27 Kg , doncs s’apunten quants quilos s’han omplert amb cada 

tipus d’envàs. 

 

Un cop s’han apuntat la quantitat fabricada es porta a terme la neteja del reactor 

de la següent forma: Es porta el contenidor de 1000Kg específic per a les aigües 

residuals del producte en qüestió i es connecta la mànega amb el contenidor i es 

renta el reactor amb aigua i es deixa sacar. 

 

Un cop el reactor ja està net l’operari de producció puja l’ordre de treball a les 

oficines i li entrega personalment a la secretària i a la vegada pregunta si hi ha 

alguna producció més o no.  

 

8.1.2. Distribució en planta i fases de producció 

 

La fàbrica ocuparà una planta de 1320 m2 , on bàsicament la producció es farà a la 

primera planta deixant la segona planta d’aquesta per les oficines.  
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Estarà situada a la localitat de Manresa concretament al Polígon Industrial de 

Bufalvent, a les afores de Manresa però a un zona abundant d’indústries i 

comerços i grans superfícies i de fàcil accessibilitat. 

 

 

El consell d’administració ha decidit que la millor distribució per al seu correcte 

funcionament alhora de fabricar els futurs productes sigui la distribució híbrida o 

cel·lular, és a dir, és una combinació de la distribució de producte, que és un 

treball en cadena , amb la distribució per procés, que és una agrupació de feines 

per el mateix tipus producte.  

El motiu per el qual s’ha triat aquest és perquè al tenir dos operaris de producció 

aquestes dos persones tenen que assumir ells dos sols tota la producció del dia i 

s’ha cregut òptim aquest tipus de distribució.  

A continuació a la figura 8.1 es mostra la distribució inicial de com s’hauria de 

posar en marxa la producció.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 A= Comprovació al magatzem de les matèries primeres necessàries. 

 

 B= Transport de les matèries primeres al reactor químic. 

 

 C=  Mescla de les matèries primeres i temps de repòs necessari. 

 

 D= Control de qualitat del producte 

 

 E= Envasatge del producte acabat 

 

 F= Etiquetatge i acabat final del producte. 

 

Figura 8.1. Procés de fabricació en forma de diagrama  

 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

E F 

D 
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No 

Informar al cap de producció/tècnic i es 

corregeix l’error 

Informar al cap de producció/tècnic i es 

para la producció 

Recompte de matèries primeres 

En tinc suficient quantitat d’elles? No  

Informar al cap de producció/tècnic 

Si 

Transport de les matèries al reactor 

La maquinària està en condicions? 

Si 

No  

Mescla de les matèries primeres  

Control de qualitat del producte 

Té tots els paràmetres correctes? 

Si 

No  

Envasatge del producte 

L’envàs és el correcte ? Es revisa la fulla de producció 
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                                                 Figura 8.2. Diagrama de flux del procés de fabricació. 

 

 

8.1.3. Volum de producció i capacitat productiva 

 Per calcular el volum de producció que es necessari fabricar en aquest negoci 

diàriament, el primer que s’ha de fer és fer un recompte de totes les despeses 

que comportarà la posta en marxa del negoci i llavors calcular el cost de 

fabricació dels productes i el preu de venda al públic.  

Aquests càlculs es troben al punt 10 d’aquest treball ( Pla de Màrqueting) i 

concretament al punt 10.4.3 (Objectiu de vendes i mercat). 

Una vegada calculat el punt mort que és X quilograms diaris de producte. Com 

que es disposa de dos reactors químics, la utilització d’aquests es deixa decidir 

als mateixos operaris de producció com també l’ordre de les produccions.  

Tot això que s’ha descrit no és definitiu, és només la idea inicial per engegar el 

negoci podria ser que això fos objecte de diferents canvis ja que el consell 

d’administració o el mateix tècnic decideixi algun canvi al respecte. 

 

8.1.4. Gestió i control de la qualitat 

 Per tal d’assegurar la qualitat del producte final,  caldrà efectuar un seguit de   

proves sobre el producte obtingut:  

 Mesura del pH de la mostra mitjançant el ph-metre. 

 Mesura del punt d’ebullició de la mostra mitjançant la manta 

calefactora i el termòmetre.  

 Mesura de la densitat de la mostra per el mètode gravimètric amb 

l’ajuda de la balança de precisió. 

 Mesura del grau de basicitat de la mostra per una valoració de 

neutralització amb àcid clorhídric i com a indicador la fenolftaleïna i 

amb una bureta. 

 En l’actualitat, la qualitat s’entén com un procés de millora contínua i més enllà 

de  detectar allò que no ha sortit bé, es pretén prendre les mesures necessàries 

per a corregir-ne les causes i així evitar que es tornin a produir.   

Si 

Etiquetatge i acabat final del producte 
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Per a la millora contínua s’utilitzen eines com el diagrama d’Ishikawa (figura 

8.3) o diagrama de causa i efecte que permet trobar les causes últimes que han 

portar a una no-conformitat del producte o del procés. Altres eines emprades 

en gestió de la qualitat són el diagrama de Pareto el els diagrames de control 

estadístic SPC (Heizer i Render, 2010). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3. Digrama d’Ishikawa o digrama de causa-efecte. 

 

8.2. Equips 

 
8.2.1. Descripció 

 L’empresa Química Bages S.L. utilitzarà la següent maquinària per a la zona de 

fàbrica-producció:  

 El transpalet model AM 22  de l’empresa Jungheinrich, és un 

transpalet per a feines manuals per a trajectes petits. És un 

Ús inadequat 

Revisió no passada 

Mal funcionament 

No revisió procés 

Falta 

d’atenció 

Error lectura 

Formació 

inadequada 

Utilització ordre equivocat 

Diferent estat 

Falta d’experiència 

Caducitat 

Matèries 

Primeres Procés 

Màquina Personal 

El producte no 
es pot vendre 
 

En mal estat 
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instrument de fàcil ús amb un elevació ràpida i amb càrrega màxima 

de 120 Kg.  

 

 La plataforma elevadora elèctrica model EJCi12z de l’empresa 

Jungheinrich, és una plataforma elevadora per a poder transportar 

càrregues des d’una certa altura fins a l’alçada del terra. El pes 

màxim que pot assumir la màquina és de 1200Kg.  

 

 Equip agitador multi funcional model L5M de l’empresa Silverson, és 

un agitador amb botons tàctils, control amb tacòmetre i 

temporitzador digital. Està fabricat d’acer inoxidable AISI 316 amb 

l’excepció dels coixinets que seran d’una aleació de bronze o PTFE. 

L’agitador és una carcassa massissa de dues peces, dissenyada 

per un funcionament en fred o calent, silenciosament i 

continuadament, conté un motor de 250W (0,33HP) , 220V a 

50/60HZ, 8000 rpm (6000rpm a plena càrrega) 

 

 Balança industrial ADAM sèrie GFK de l’empresa Labbox, és una 

balança per a gran pesades amb un límit de 75 quilograms conté 

una pantalla LCD de color verd auto il·luminada de fàcil transport 

alimentat amb bateria de liti amb el seu corresponent carregador a 

la corrent monofàsica. 

 

 

                      Per a la zona del laboratori :   

 

 La balança de precisió ADAM sèrie PGL de l’empresa Labbox, és 

una balança útil per fer pesades sense molta precisió, és a dir, 

sense buscar molt detall alhora dels decimals de la pesada, té una 

pantalla LCD amb il·luminació pròpia amb impressió opcional si es 

compra l’accessori de la impressora. 

 

 Manta calefactora LBX instruments model HM01 de l’empresa 

Labbox, és una manta calefactora amb regulació electrònica de 

temperatura, la temperatura màxima a la superfície d’aquesta és 

d’uns 450ºC utilitza corrent monofàsica o continua a 220V/50Hz. 

 

 Termòmetre amb funda de l’empresa Labbox model THES-120-001, 

el rang d’aquest és des de els 0 als 120 graus centígrads amb una 

precisió d’un grau centígrad. 

 

 

 

 



Estudi de creació d'una empresa fabricant de detergents  Pàg. 51 

 

 

 pH-metre de sobretaula model PHS-3BW de l’empresa Labbox, el 

rang d’aplicació és des de ph’s de 0 a 14 amb una precisió de 0,01 

aproximadament també es pot utilitzar per a redox, funciona amb 

corrent contínua a 220V/50HZ, auto calibració amb 3 punts ( pH 

4,7,10) , el teclat és resistent a les esquitxades d’aigua, àcids i 

bases. També inclou una sonda de temperatura amb certificat de 

garantia del aparell. 

 

8.2.2. Localització 

 

Segons la forma de la nau industrial, el consell d’administració ha decidit que la 

zona de producció estigui al fons de la nau on hi hauran els reactors o mescladors 

químics i una taula auxiliar per si s’hagués de fer alguna feina en concret. A la 

sortida del reactor i hauran un conjunt de cintes que serviran per fer l’envasatge, 

l’etiquetatge i el acabat final del producte. 

 

A poca distància dels reactors a unes estanteries metàl·liques hi hauran totes les 

matèries primeres per a la fabricació dels productes a sobre de palets ja que sigui 

fàcil la seva manipulació amb la plataforma elevadora o carretilla. Aquestes 

estructures metàl·liques ocuparan pràcticament tota una part de la nau ja que 

seguidament de les matèries primeres també si posaran els productes acabats en 

forma de stock o reserva per a futures comandes. 

 

A la mateixa planta de la zona de producció hi haurà el laboratori en una habitació 

tancada amb la seva instal·lació de ventilació particular. A dins d’aquesta habitació 

hi haurà el pH-metre, la manta calefactora, el termòmetre i tot el material relacionat 

amb el laboratori. L’accés al laboratori és fàcil i és per a tot el personal de 

l’empresa. 

 

El transpalet, la plataforma i la balança no tenen un lloc amb concret, estaran a la 

zona de producció però de moment no s’ha estudiat cap lloc amb concret. 

 

A la figura 8.4 es mostra la distribució en vista de planta de la zona de producció. 

Aquesta distribució cal destacar que no es definitiva, el consell d’administració si 

ho creu necessari podria canviar-ho però aquesta és l’idea inicial
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 Figura 8.4. Plànol en planta de la zona de producció. 

 

8.3. Cicle d’aprovisionament i gestió d’existències. 

 
8.3.1. Matèries primeres o materials necessaris per a la producció. 

La matèria primera és tot aquell material que s'utilitza com a base per a 

la fabricació d'un producte industrial. La matèria primera s'extreu de la 

terra i es processa, classifica i divideix per a transportar-la i 

emmagatzemar-la abans de ser utilitzada en la següent etapa del procés 

de producció. 

                       Les primeres matèries poden ser animals, vegetals o minerals: 

 Primeres matèries animals: la llana, el cuir, les pells... 

 Primeres matèries vegetals: el suro, la fusta massissa, el cotó... 

 Primeres matèries minerals: el carbó, el petroli, la sorra... 

 

  A la taula 8.1 s’exposarà la composició del detergent desengreixant  

especificant el percentatge de cada matèria primera dins el procés de 

fabricació del mateix. 

 

 

 

Matèria primera Composició (%) 

Aigua descalcificada 67,7 

EDTA 4Na 1 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Material
http://ca.wikipedia.org/wiki/Producte_industrial
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Proc%C3%A9s_de_producci%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Proc%C3%A9s_de_producci%C3%B3&action=edit&redlink=1
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Amonix MO 0,8 

Alcohol Graso 2,5 

Ácido DBS 2 

Sosa 50% 10 

LOES 5 

Butilglicol 5 

Triton BG-10 1 

Millisol SCS-40 5 

  Taula 8.1. Composició del detergent desengreixant. 

 

A la taula 8.2 es troba la composició del detergent multiservei. 

 

Matèria primera Composició (%) 

Aigua descalcificada 88,1 

Lauril Sul. Sod. 5 

DOWFAX 20B102 1 

Alcohol Isopropílic 1,5 

Butilglicol 4 

Deterperfume 39568 0,3 

Azul Sandolan 2/mil 0,1 

 Taula 8.2.  Composició del detergent multiservei. 

 

 

8.3.2. Proveïdors 

Per triar el proveïdor de les matèries primeres per a la fabricació dels 

productes s’han marcat els següents paràmetres :  

 Preus 

 Temps d’entrega  

 Qualitat de les matèries primeres 

 Penalitzacions per retards 

 ...... 
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Després de fer la cerca per internet de tots els possibles proveïdors, el que 

oferia millors condicions respecte els paràmetres que s’han esmentat 

anteriorment és el proveïdor de matèries primeres Quimidroga.  

Aquesta empresa està ubicada a Barcelona. De fet, la seva seu central és a 

Barcelona però té moltes oficines arreu del territori espanyol com també per 

Portugal, Marroc, Turquia i Argèlia. 

 

Va ser fundada el 1944 i disposa des de productes químics dels mes bàsics 

fins a productes de gama molt detallada del sector químic. Actualment té 

una cartera de 7.000 clients amb unes vendes de 400.000 tones amb una 

facturació d’ aproximadament de 600 milions d’euros anualment.  

 

8.3.3. Emmagatzematge i gestió d’inventaris 

L'inventari, les existències o l'estoc, està constituït pels béns d'una entitat 

que es destinen a la venda o a la producció per a la seva posterior venda, 

tals com són la matèria primera, la producció en procés, els articles 

acabats i altres materials que s'utilitzin en l'empaquetatge, en l'envàs del 

producte acabat o les refeccions per al manteniment que es consumeixen en 

el cicle d'operacions. 

A la comptabilitat van a l'actiu circulant. En el cas de què es facin obsolets o 

es deteriorin s'han de reposar. L'estoc obsolet suposa un important cost 

de gestió, financera i operativa, per a una empresa, sobretot per la que 

realitza gestió de logística. Per això és fonamental aconseguir una 

adequada determinació de l'objectiu d'aprovisionament i d'estoc 

mínim, màxim i de seguretat, en funció dels paràmetres de període operatiu, 

consum i retard i tenint en compte els factors de seguretat i garantia en cas 

d'interrupció del subministrament que es vulguin aplicar. 

A Química Bages S.L. la forma de treball respecte a l’inventari serà un tipus 

de gestió d’existències que s’anomena Just in time, és a dir, el consell 

d’administració ha decidit que no hi haurà gaire inventari a l’empresa amb la 

qual cosa es treballarà segons comanda tot i que es tindrà un mínim 

d’inventari de producte final per poder cobrir els possibles clients que vinguin 

de forma sobtada a comprar.  

A les oficines de l’empresa el/la secretari/a tindrà un programa-software 

especial i creat a mida per aquest ús i altres en la qual aquesta persona 

tindrà un control sobre les matèries primeres i els productes acabats i serà 

ell/ella la persona que farà la comanda de les matèries primeres.  

Una vegada l’operari de fàbrica hagi acabat la fabricació aquest mateix li 

entregarà el full de producció al personal d’administració i aquesta agafarà el 

programa i començarà a descomptar els quilograms de les matèries 

primeres i afegir quilograms al producte acabat, en el cas que la persona 

d’administració al descomptar la massa de matèria prima la quantitat restant 
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A8ria_primera
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Producci%C3%B3_en_proc%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Material
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Empaquetatge&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Env%C3%A0s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comptabilitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Actiu_circulant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Obsolesc%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprovisionament
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estoc_m%C3%ADnim&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estoc_m%C3%ADnim&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estoc_m%C3%A0xim&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Estoc_de_seguretat&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Subministrament&action=edit&redlink=1
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d’aquesta sigui inferior al 10% del total, li apareixerà una notificació a 

l’ordinador en forma d’avís i llavors podrà fer la comanda de la matèria en 

qüestió i el mateix passarà amb els productes. 

El consell d’administració ha decidit que a la fàbrica hi haurà un estoc per a 

vèncer possibles compres a la fàbrica d’uns 1000 quilograms de cada 

productes repartits en les diferents games, és a dir, 500 quilograms en 

envasos de 27 quilograms i 250 quilograms en envasos de 11 quilograms i 

250 quilograms en caixes de 20 quilograms que són 4 envasos de 5 

quilograms del productes. 

 

8.4. Localització geogràfica de les instal·lacions 

 

L’empresa estarà situada al Polígon Industrial de Bufalvent a la localitat de 

Manresa, concretament al Carrer Josep Comas i Solà, número 22-D. El 

preu del lloguer de la nau és de 2.400€ al mes. 

 

Nau industrial amb totes les instal·lacions de lloguer de 1320m2. Disposa de 

450m2 de pati exterior, 270 m2 d’oficines amb aire a condicionat i planta 

baixa amb entrada, recepció i banys i vestuaris. 

 

A continuació a la figura 9.1 es mostra el mapa del polígon industrial de 

Bufalvent de Manresa. 

 

 

  Figura 9.1. Mapa del Polígon Industrial de Bufalvent (Manresa) 
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Seguidament de les figures 10 a la 17 es detallarà l’aspecte de la nau a la 

que s’està tractant. 

 

 

Figura 10. Detall de la façana de la nau (Font : Masachs). 

 

 

                  Figura 11. Detall de la zona interior de la nau 1(Font : Masachs). 

 

                         

                         Figura 12. Detall de la zona interior de la nau 2(Font : Masachs). 
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                     Figura 13. Detall de la zona interior de la nau 3(Font : Masachs). 

 

                      

                     Figura 14. Detall de la zona del despatx 1 (Font : Masachs). 

 

                      

                      Figura 15. Detall de la zona del despatx 2 (Font : Masachs). 
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                 Figura  16. Detall del altell 1 (Font : Masachs). 

 

                 

                 Figura 17. Detall del altell 2(Font : Masachs). 

 El polígon industrial de Bufalvent de Manresa és un dels polígons industrials de 

Manresa junt amb el polígon industrial dels Dolors, perquè entre aquests dos 

polígons engloben totes les industries a la comarca del Bages, és a dir, és on 

es concentren la majoria d’empreses de diferents sectors industrials.  

El polígon de Bufalvent presenta els següents accessos:  

 Accés directe a la C-55 (Abrera - Solsona) 

 Accés a l'Eix del Llobregat (C-16, Barcelona - Pirineus - França) a 

menys d'1 Km 

 Eix transversal (C-25, Lleida - Cervera - Vic - Girona) 4 Km 

 El futur Eix Diagonal (C-37) enllaçarà Manresa amb Vilanova i la Geltrú 

 Estació tren Renfe 4 Km 

 Estació tren Ferrocarrils Catalans 3,5 Km 

I pel que fa a distàncies a diferents ciutats o llocs d’interès :  

 Barcelona 56 Km 

 Girona 111 Km 
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 Lleida 112 Km 

 Tarragona 102 Km 

 França 97 Km 

 Aeroport Barcelona 61 Km 

 Aeroport Lleida 122 Km 

 Aeroport de Girona 102 Km 

 Port Barcelona 61 Km 

 Amb tota l’anterior informació subministrada, el consell d’administració ha 

cregut necessari començar el seu negoci en aquesta situació geogràfica ja que 

li pot aportar molts avantatges respecte a distàncies i a serveis per els clients, 

tot això sense tenir en compte que en un futur i tal com es pot apreciar 

actualment aquest polígon està en creixement cosa que això afavorirà al negoci 

que es vol engegar. 

8.5. Edificis, terrenys i infraestructures 

 
8.5.1. Descripció 

Una vegada ja s’ha comentat totes les característiques de la nau per el tema de 

les mides i de l’espai ara el que cal es definir on aniran totes les parts de 

l’empresa dins de la nau. 

En un principi el consell d’administració ha acordat que les oficines de 

l’empresa vagin on estaven les antigues oficines, allà hi haurà el departament 

d’administració amb el secretari o secretària i a la mateixa planta hi haurà el 

departament de màrqueting que tindrà el seu despatx.  

A la segona planta hi haurà el departament tècnic amb un despatx propi per a 

ell i a una habitació separada hi haurà una sala de reunions dotada de projector 

i una gran taula amb cadires on allà es reunirà el consell administratiu per a 

prendre decisions com també pot ser d’ús per el personal de màrqueting per fer 

alguna exposició sobre els productes o quelcom que l’empresa trobi oportú 

utilitzar aquesta sala.  

A la planta baixa hi haurà la zona de producció ocupant tota la planta excepte 

una part que serà el laboratori a la mateixa planta.  

A la zona de la terrassa es pintarà i es podrà accedir amb cotxe i es convertirà 

amb un pàrquing de cotxes per al personal de l’empresa i per a les futures 

visites i en cas de necessitat es podria utilitzar una part com a magatzem dels 

envasos buits ja que els palets amb els que van estan plastificats i el contacte 

amb la pluja no passaria res.  

8.5.2. Costos 

 

Per el que fa al terreny com que es tracta d’un lloguer d’una nau industrial en 

aquest aspecte no hi ha inicialment cap cost associat alhora d’engegar el 

negoci. Si que hi podria ser al cap d’un cert temps quan el contracte que es 
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firmarà amb la immobiliària s’acabi i s’hagi de renovar i llavors podria ser que el 

consell d’administració decidís comprar la nau però en aquest moment ara no 

suposa cap cost el terreny.   

 

Per  el tema de les infraestructures de l’empresa donat que inicialment la nau 

industrial estarà buida, doncs s’ha de fer la compra de tot el material necessari 

per a poder engegar el negoci, és a dir, totes les màquines i tot el immoble i 

tots els aparells com també fer totes les obres necessaris per a adequar la nau 

a la nova idea d’empresa  

 

A la taula 8.3 es detallaran tot el conjunt de ítems que el consell d’administració 

per començar el negoci amb el seu preu i la quantitat de cadascun com també 

la totalitat.  

 

 

Item Quantitat 
Cost 

(€/unitat) 
Cost total 

(€) 

Mesas dirección con mueble auxiliar 2 535 1.070,00 € 

Sillones dirección  3 0 0,00 € 

Armari despatx gran 2 205 410,00 € 

Llibreria  2 145 290,00 € 

Calaixeres 2 140 280,00 € 

Taula recta amb potes 1 110 110,00 € 

Angle de 90º 1 51,95 51,95 € 

Taula recta amb potes en forma de L 1 120 120,00 € 

Pota metàl·lica de Reforç 1 16,95 16,95 € 

Calaixera 1 95,95 95,95 € 

Llibreria (gran) 3 105 315,00 € 

Llibreria (petit) 2 90,95 181,90 € 

HP multifunción 1 229 229,00 € 

HP Impressora deskjet 1000 2 35,99 71,98 € 

Destructora Paper 3 29,95 89,85 € 

Plastificadora 1 69,95 69,95 € 

Reposapeus 3 28,99 86,97 € 

HP PRO P3500M + Pantalla 18'5" 3 549 1.647,00 € 

Disc dur extern de 3TB 1 145 145,00 € 

Galaxy S3 mini 3 100 300,00 € 

Telèfon sobretaula 3 13,95 41,85 € 

Walkie-Talkie 1 29,99 29,99 € 

Telèfon inalàmbric 1 22,99 22,99 € 

Estanteries metàl·liques per fàbrica 3 250 750,00 € 

Taquilles per el personal 5 225 1.125,00 € 

estanteries magatzem 4 100 400,00 € 

Taules de fusta grans per fàbrica 2 200 400,00 € 

Taula laboratori  1 200 200,00 € 
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Plan professional 100 con movilidad 
(Telèfon) 1 25,289 

25,29 € 

Tarifa decideix (Llum) 1 44,25 44,25 € 

Balança de precisió (laboratori) 1 540 540,00 € 

Balança precisió (fàbrica) 1 470 470,00 € 

Manta calefactora 1 90,95 90,95 € 

Termòmetre  1 30 30,00 € 

ph-metre 1 288,58 288,58 € 

Plataforma elevadora elèctrica 1 6000 6.000,00 € 

Transpalet manual 1 3000 3.000,00 € 

Equip agitador multi funcional 2 14000 28.000,00 € 

Lloguer de la nau  1 1200 1.200,00 € 

Jumper HDi 110 Furgón 30L1H 1 19138,44 19.138,44 € 

Nemo 1.4 multiespace Attraction 1 11.900 11.900,00 € 

Material d'oficina  1 300 300,00 € 

Matèries primeres 1 4900,145 4.900,15 € 

Construccions (obres) 1 3000 3.000,00 € 

Pintar ( nau industrial ) 1 5000 5.000,00 € 

Roba personal (producció) 2 100 200,00 € 

Roba personal producció (laboratori) 1 60 60,00 € 

Software informàtic (Administració) 1 500 500,00 € 

  

TOTAL 93.238,98 € 

 

 Taula 8.3. Taula de valors econòmics dels elements de Química Bages S.L. 

 

8.6. Necessitat recursos humans 

A l’empresa Química Bages S.L. tal com s’ha esmentat en el punt número 6 

d’aquest treball (Pla de recursos humans), el consell d’administració ha 

trobat raonable que es contracti el següent personal :  

 2 operaris de producció  

 1 administratiu/va 

 1 tècnic 

 1 director de màrqueting 

 

El tipus de feina i el seu salari i les característiques professionals i altres 

detalls es troben tal com s’ha esmentat anteriorment al punt número 6 

d’aquest treball. 

 

8.7. Cost del producte. 
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En aquest apartat es calcularà el cost de fabricació dels productes que l’empresa 

Química Bages S.L. Començarem primerament amb el detergent desengreixant, a 

la taula 8.4 especifica la quantitat expressada en quilogram de cada matèria 

primera i al seu costat hi ha el valor econòmic de cada matèria primera dins del 

producte expressat en €/Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la matèria 
prima 

Cost ( €/kg) 
Quantitat necessària 
per fabricació (Kg) 

Cost total 
matèria 

Aigua Descalcificada 0,01 677 6,77 € 

EDTA 3,29 10 32,90 € 

Amonix MO 2,28 8 18,24 € 

Alchol graso 2,28 25 57,00 € 

Acido DBS 2,07 20 41,40 € 

Sosa 50% 0,29 100 29,00 € 

LOES 0,68 50 34,00 € 

Butilglicol 1,55 50 77,50 € 

Triton BG-10 4,18 10 41,80 € 

Millisol SCS-40 1,15 50 57,50 € 

  
Cost total del producte 396,11 € 

Taula 8.4. Cost de fabricació del detergent desengreixant per una producció de 1000Kg. 

 

A la taula 8.5 es recullen totes les dades econòmiques associades a la fabricació del 

detergent multiservei.  

 

Nom de la matèria 
prima 

Cost ( €/kg) 
Quantitat necessària per 

fabricació (Kg) 
Cost total 
matèria 

Aigua descalcificada 0,01 792,9 7,93 € 

Laurileter Sulfato 
sódico 

0,68 45 30,60 € 

DOWFAX 20B102 2,6 9 23,40 € 

Alcohol Isopropilíc 1,24 13,5 16,74 € 

Butilglicol 1,55 36 55,80 € 

Deterperfume 39568 8,113 2,7 21,91 € 
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Azul Sandonal 2/mil 81,02 0,9 72,92 € 

  
Cost total del producte 229,29 € 

 Taula 8.5. Cost de fabricació del detergent multiservei per una producció de 1000Kg. 

 

Com es pot observar si comparem les dues taules anteriors, veurem que el cost de 

fabricació entre els dos productes es considerablement diferent això és degut a que 

primerament el detergent desengreixant porta mes matèries primeres que el detergent 

multiservei i també cal destacar que en general si observem el preu de les matèries 

primeres de cada producte ens donarem compte que el detergent desengreixant, té en 

general el preu de les seves matèries mes cares.  

 

 

 

9. Pla econòmic-financer 

 
9.1. Inversió inicial i pla d’inversió 

 
El primer punt a realitzar per a desenvolupar el pla econòmic i financer consisteix 

en fer una relació de les despeses que requerirà constituir l’empresa i adquirir els 

actius necessaris per a començar l’activitat. 

 

Una vegada establida aquest relació es realitzarà el pla de finançament per a 

determinar l’origen dels recursos necessaris per a formalitzar l’actiu. 

 

S’ha dividit la inversió inicial en tres apartats, un d’equipaments necessaris per al 

sistema productiu, una altre d’equipaments generals i un últim corresponent a la 

matèria primera auxiliar. 

 

9.1.1. Constitució de l’empresa 

 
Els primers passos corresponen a les despeses necessàries per a  constituir 

l’empresa. En el pla comptable actual, aquestes despeses no es consideren un 

actiu –com es venia fent amb anterioritat- sinó que s’abonen al Net (compte 113 de 

reserves voluntàries). 

La taula 9.1 recull aquestes despeses.  

DESPESES CONSTITUCIÓ 

CONCEPTE VOLUM INVERSIÓ 

Alta de l'activitat 1.120,09 € 
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Investigació de la denominació 1,82 € 

Certificació negativa de la denominació 7,27 € 

Escriptura notarial de constitució 255,43 € 

Inscripció en el registre mercantil provincial i publicació a butlletí 
oficial del registre mercantil. 

699,29 € 

Llibres mercantils obligatoris (llibre d’actes i llibre de socis) 135,25 € 

Legalització dels llibres mercantils 21,04 € 

Taula 9.1. Despeses necessàries per a la legalització de l’empresa. 

9.1.2. Inversió inicial en el sistema productiu 

Un altra despesa important és l’adquisició (inversió) del sistema productiu, que es 

representa a la taula 9.2. Els promotors de l’empresa prefereixen adquirir aquests 

equips enlloc de recórrer a altres fórmules com pot ser el leasing.  

INVERSIÓ INICIAL EN EL SISTEMA PRODUCTIU 

CONCEPTE VOLUM INVERSIÓ 

Maquinària 29.419,53 € 

2 Equip agitador multi funcional 28.000,00 € 

Balança de precisió (laboratori) 540,00 € 

Balança precisió (fàbrica) 470,00 € 

Manta calefactora 90,95 € 

Termòmetre  30,00 € 

ph-metre 288,58 € 

Plataforma elevadora elèctrica 6.000,00 € 

Transpalet manual 3.000,00 € 

Accesoris 400,00 € 

4 estanteries metàl·liques 400,00 € 

Roba laboral 260,00 € 

Roba personal (producció) 200,00 € 

Roba personal producció (laboratori) 60,00 € 

  

TOTAL 30.079,53 € 
                                    Taula 9.2. Inversió inicial en el sistema productiu. 

 

9.1.3. Inversió inicial en equipaments generals 

 

A continuació, la taula 9.3 mostra la inversió inicial necessària en equipaments 

generals. 
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INVERSIÓ INICIAL EN EQUIPAMENTS GENERALS 

CONCEPTE VOLUM INVERSIÓ 

Dipòsits i fiances 1.200,00 € 

Fiança sobre el lloguer de la nau industrial 1.200,00 € 

Mobiliari 5.066,75 € 

Taules de direcció amb moble auxiliar 1.070,00 € 

Sillones dirección  0,00 € 

Armari despatx gran 410,00 € 

Llibreria  290,00 € 

Calaixeres 280,00 € 

Taula recta amb potes 110,00 € 

Angle de 90º 51,95 € 

Taula recta amb potes en forma de L 120,00 € 

Pota metàl·lica de Reforç 16,95 € 

Calaixera 95,95 € 

Llibreria (gran) 315,00 € 

Llibreria (petit) 181,90 € 

Taquilles per el personal 1.125,00 € 

estanteries magatzem 400,00 € 

Taules de fusta grans per fàbrica 400,00 € 

Taula laboratori  200,00 € 

Equips Informàtics i material oficina 2.734,58 € 

HP multifunción 229,00 € 

HP Impressora deskjet 1000 71,98 € 

Destructora Paper 89,85 € 

Plastificadora 69,95 € 

Reposapeus 86,97 € 

HP PRO P3500M + Pantalla 18'5" 1.647,00 € 

Disc dur extern de 3TB 145,00 € 

Galaxy S3 mini 300,00 € 

Telèfon sobretaula 41,85 € 

Walkie-Talkie 29,99 € 

Telèfon inalàmbric 22,99 € 

Aplicacions informàtiques 1.100,00 € 

Software informàtic (Administració) 500,00 € 

Llicències antivirus 300,00 € 

Llicències MS Office 300,00 € 

Elements de transport 31.038,44 € 

Jumper HDi 110 Furgón 30L1H 19.138,44 € 

Nemo 1.4 multiespace Attraction 11.900,00 € 

 

TOTAL 41.139,77 € 
 

Taula 9.3. Inversió general en equipaments generals. 

 

9.1.4. Despesa inicial en matèries primeres 
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Per últim,  la taula 9.4 mostra la despesa inicial necessària en matèries primeres.  

DESPESA EN MATÈRIES PRIMERES 

CONCEPTE IMPORT 

Matèries primeres 4.653,40 € 

Aigua Descalcificada (contenidor 1000Kg) 10,00 € 

EDTA (sacs de 25 Kg) 82,25 € 

Amonix MO (Bidó de 60 Kg) 136,80 € 

Alchol graso (Bidó de 210 Kg) 478,80 € 

Acido DBS (Bidó de 250 Kg) 517,50 € 

Sosa 50% (contenidor de 1000Kg) 290,00 € 

LOES (contenidor de 1000 Kg) 680,00 € 

Butilglicol (bidó de 180 Kg) 279,00 € 

Triton BG-10 (Bidó  de 250 Kg) 1.045,00 € 

Millisol SCS-40 (Bidó de 120Kg) 138,00 € 

DOWFAX 20B102 (Bidó de 200Kg) 520,00 € 

Alcohol Isopropílic (Bidó de 155 Kg) 192,20 € 

Deterperfume 39568 (Bidó de 25 Kg) 202,83 € 

Azul Sandonal 2/mil (Un pot de 1Kg) 81,02 € 

 
TOTAL 4.653,40 € 

 
Taula 9.4. Despesa  en matèries primeres. 

 

9.1.5. Pla d’inversió : justificació del finançament. 

 

D’acord amb allò descrit en apartats anteriors, els emprenedors, constitueixen el 

capital social de l’empresa per un import de 50.000 euros i es demanen  préstecs 

bancaris a llarg termini per un total de 50.000€. Aquest import total permetrà 

finançar  l’actiu immobilitat i inicialment, l’actiu corrent.  

 

En definitiva a la taula 9.5 es presenta un resum del total de necessitats de 

recursos financers i la forma de finançament que faran possible aquest projecte. 

 

PLA D'INVERSIONS 

TIPUS D'INVERSIÓ IMPORT FORMA DE FINANÇAMENT 

Costos d'inici de la activitat 1.120,09 € 
 

Capital social 

-  

Reserves voluntàries 

+ 

Immobilitzat immaterial 2.300,00 € 

Dipòsits i fiances 1.200,00 € 

Aplicacions informàtiques 1.100,00 € 

Immobilitzat material 76.659,3 € 

Instal·lacions tècniques i obres menors 8.000,00 € 

Maquinària 29.419,53 € 

Mobiliari 5.066,75 € 

Material d'oficina i equips informàtics 2.734,58 € 
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Accessoris 400,00 € Exigible a llarg termini 

 

 

Elements de transport 31.038,44€ 

Actiu corrent 

 19.920,61€ 

Matèries primeres 4.653,40€  

Roba de treball 260 €  

Tresoreria 
15007,21 € 

 
Taula 9.5. Pla d’inversions. 

 

 

 

 

 

9.2. Política d’amortització dels elements del immobilitzat 

A continuació es procedeix a la política d’amortització de l’empresa. En primer 

lloc, cal comentar que s’ha dividit l’immobilitzat en cinc grups diferents. 

 Mobiliari 

 Equips informàtics 

 Aplicacions informàtiques 

 Accessoris 

 Maquinària de producció 

 

En tots els casos, s’ha seleccionat un tipus d’amortització lineal en 10 anys. 

La llei estableix que les taules d’amortització s’han de realitzar per a cada un 

dels elements del immobilitzat, en aquest cas, i simplement per qüestions de 

sintetitzar, les taules d’amortització es realitzaran per a cada grup de cada un 

dels tipus d’immobilitzat, per exemple, l’empresa té una necessitat de 3 taules 

d’oficina, amb la qual cosa s’hauria de fer una taula per a cada taula.   

Seguidament, una vegada realitzada totes les taules per a tots els grups dels 

diferents tipus d’immobilitzat, es realitzarà una taula resum on s’especificarà 

l’amortització total anual. 

9.2.1. Taules d’amortització del mobiliari. 

 

Les taules 9.6 a 9.18 es corresponen amb les taules d’amortització de cadascun 

dels elements del mobiliari per unitat. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULES OFICINES 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 27 € 27 € 508 € 
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Taules d'oficina 2 27 € 54 € 482 € 

    3 27 € 80 € 455 € 

Vida útil:   4 27 € 107 € 428 € 

10 anys   5 27 € 134 € 401 € 

    6 27 € 161 € 375 € 

Valor 
d'adquisició:      7 

27 € 187 € 348 € 

535 €   8 27 € 214 € 321 € 

Valor residual: 9 27 € 241 € 294 € 

268 €   10 27 € 268 € 268 € 
Taula 9.6. Taula d’amortització de les taules d’oficina. 

 

 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ LLIBRERIES GRANS 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:  1 5 € 5 € 100 € 

Llibreries grans 2 5 € 11 € 95 € 

    3 5 € 16 € 89 € 

Vida útil:   4 5 € 21 € 84 € 

10 anys   5 5 € 26 € 79 € 

    6 5 € 32 € 74 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

5 € 37 € 68 € 

105 €   8 5 € 42 € 63 € 

Valor residual: 9 5 € 47 € 58 € 

53 €   10 5 € 53 € 53 € 
Taula 9.7. Taula d’amortització de les llibreries grans. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ LLIBRERIES PETITES 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 5 € 5 € 86 € 

Llibreries petites 2 5 € 9 € 82 € 

    3 5 € 14 € 77 € 

Vida útil:   4 5 € 18 € 73 € 

10 anys   5 5 € 23 € 68 € 

    6 5 € 27 € 64 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

5 € 32 € 59 € 

91 €   8 5 € 36 € 55 € 

Valor residual: 9 5 € 41 € 50 € 

45 €   10 5 € 45 € 45 € 
Taula 9.8. Taula d’amortització de les llibreries petits. 
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TAULA D'AMORTITZACIÓ CALAIXERES 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 5 € 5 € 99 € 

Calaixeres   2 5 € 10 € 94 € 

    3 5 € 16 € 88 € 

Vida útil:   4 5 € 21 € 83 € 

10 anys   5 5 € 26 € 78 € 

    6 5 € 31 € 73 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

5 € 36 € 68 € 

104 €   8 5 € 42 € 62 € 

Valor residual: 9 5 € 47 € 57 € 

52 €   10 5 € 52 € 52 € 
Taula 9.9. Taula d’amortització de les calaixeres. 

 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ ARMARIS DESPATX 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 10 € 10 € 195 € 

Armaris depatx 2 10 € 21 € 185 € 

    3 10 € 31 € 174 € 

Vida útil:   4 10 € 41 € 164 € 

10 anys   5 10 € 51 € 154 € 

    6 10 € 62 € 144 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

10 € 72 € 133 € 

205 €   8 10 € 82 € 123 € 

Valor residual: 9 10 € 92 € 113 € 

103 €   10 10 € 103 € 103 € 
Taula 9.10. Taula d’amortització dels armaris de despatx. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULA RECTE AMB POTES 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 6 € 6 € 105 € 

Taula recte amb 
potes 2 

6 € 11 € 99 € 

    3 6 € 17 € 94 € 

Vida útil:   4 6 € 22 € 88 € 

10 anys   5 6 € 28 € 83 € 

    6 6 € 33 € 77 € 

Valor d'adquisició: 7 6 € 39 € 72 € 

110 €   8 6 € 44 € 66 € 

Valor residual: 9 6 € 50 € 61 € 
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55 €   10 6 € 55 € 55 € 

Taula 9.11. Taula d’amortització de la taula recte amb potes, 

Taula 9.12. Taula d’amortització del angle de 90º. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULA EN FORMA L 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 6 € 6 € 114 € 

Taula en forma L 2 6 € 12 € 108 € 

    3 6 € 18 € 102 € 

Vida útil:   4 6 € 24 € 96 € 

10 anys   5 6 € 30 € 90 € 

    6 6 € 36 € 84 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

6 € 42 € 78 € 

120 €   8 6 € 48 € 72 € 

Valor residual: 9 6 € 54 € 66 € 

60 €   10 6 € 60 € 60 € 
Taula 9.13. Taula d’amortització de la taula en forma L. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ POTA REFORÇ METÀL·LICA 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 1 € 1 € 16 € 

Pota reforç 
metàl·lica 2 

1 € 2 € 15 € 

    3 1 € 3 € 14 € 

Vida útil:   4 1 € 3 € 14 € 

10 anys   5 1 € 4 € 13 € 

    6 1 € 5 € 12 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

1 € 6 € 11 € 

17 €   8 1 € 7 € 10 € 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULA DEL ANGLE DE 90º 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 3 € 3 € 49 € 

Angle de 90º 2 3 € 5 € 47 € 

    3 3 € 8 € 44 € 

Vida útil:   4 3 € 10 € 42 € 

10 anys   5 3 € 13 € 39 € 

    6 3 € 16 € 36 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

3 € 18 € 34 € 

52 €   8 3 € 21 € 31 € 

Valor residual: 9 3 € 23 € 29 € 

26 €   10 3 € 26 € 26 € 
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Valor residual: 9 1 € 8 € 9 € 

8 €   10 1 € 8 € 8 € 
Taula 9.14. Taula d’amortització de la pota de reforç metàl·lica. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAQUILLES 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 11 € 11 € 214 € 

Taquilles   2 11 € 23 € 203 € 

    3 11 € 34 € 191 € 

Vida útil:   4 11 € 45 € 180 € 

10 anys   5 11 € 56 € 169 € 

    6 11 € 68 € 158 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

11 € 79 € 146 € 

225 €   8 11 € 90 € 135 € 

Valor residual: 9 11 € 101 € 124 € 

113 €   10 11 € 113 € 113 € 
Taula 9.15. Taula d’amortització de les taquilles del personal. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ ESTANTERIES MAGATZEM 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 5 € 5 € 95 € 

Estanteries 
magatzem 2 

5 € 10 € 90 € 

    3 5 € 15 € 85 € 

Vida útil:   4 5 € 20 € 80 € 

10 anys   5 5 € 25 € 75 € 

    6 5 € 30 € 70 € 

Valor d'adquisició: 7 5 € 35 € 65 € 

100 €   8 5 € 40 € 60 € 

Valor residual: 9 5 € 45 € 55 € 

50 €   10 5 € 50 € 50 € 
Taula 9.16. Taula d’amortització de les estanteries magatzem. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULES GRANS FÀBRICA 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 10 € 10 € 190 € 

Taula grans 
fàbrica 2 

10 € 20 € 180 € 

    3 10 € 30 € 170 € 

Vida útil:   4 10 € 40 € 160 € 

10 anys   5 10 € 50 € 150 € 

    6 10 € 60 € 140 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

10 € 70 € 130 € 
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200 €   8 10 € 80 € 120 € 

Valor residual: 9 10 € 90 € 110 € 

50 €   10 10 € 100 € 100 € 
Taula 9.17. Taula d’amortització de les taules grans de fàbrica. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TAULA LABORATORI 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 10 € 10 € 190 € 

Taula laboratori 2 10 € 20 € 180 € 

    3 10 € 30 € 170 € 

Vida útil:   4 10 € 40 € 160 € 

10 anys   5 10 € 50 € 150 € 

    6 10 € 60 € 140 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

10 € 70 € 130 € 

200 €   8 10 € 80 € 120 € 

Valor residual: 9 10 € 90 € 110 € 

50 €   10 10 € 100 € 100 € 
Taula 9.18. Taula d’amortització de la taula de laboratori. 

9.2.2. Taules d’amortització dels equips informàtics 

A continuació, es descriuen les taules d’amortització (Taules 9.19 a 9.25) per a 

cadascun dels elements englobats en els equips informàtics. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ IMPRESORA MULTIFUNCIÓ HP 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 29 € 29 € 200 € 

Impressora multifunció 
HP 2 

29 € 57 € 172 € 

    3 29 € 86 € 143 € 

Vida útil:   4 29 € 115 € 115 € 

10 anys   5 29 € 143 € 86 € 

    6 29 € 172 € 57 € 

Valor d'adquisició: 7 29 € 200 € 29 € 

229 €   8 29 € 229 € 0 € 

Valor residual: 9 29 €  0 € 

0 €   10 29 €  0 € 
Taula 9.19. Taula d’amortització de l’impressora multifunció HP. 
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TAULA D'AMORTITZACIÓ IMPRESORA HP DESKJET 1100 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 4 € 4 € 31 € 

HP deskjet 1100 2 4 € 9 € 27 € 

    3 4 € 13 € 22 € 

Vida útil:   4 4 € 18 € 18 € 

10 anys   5 4 € 22 € 13 € 

    6 4 € 27 € 9 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

4 € 31 € 4 € 

36 €   8 4 € 36 € 0 € 

Valor residual: 9 4 €   0 € 

0 €   10 4 €   0 € 
Taula 9.20. Taula d’amortització de l’impressora HP deskjet 1100 

TAULA D'AMORTITZACIÓ DESTRUCTORA PAPER 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 4 € 4 € 26 € 

Destructura paper 2 4 € 7 € 22 € 

    3 4 € 11 € 19 € 

Vida útil:   4 4 € 15 € 15 € 

10 anys   5 4 € 19 € 11 € 

    6 4 € 22 € 7 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

4 € 26 € 4 € 

30 €   8 4 € 30 € 0 € 

Valor residual: 9 4 €   0 € 

0 €   10 4 €   0 € 
Taula 9.21. Taula d’amortització de la destructora paper. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ PLASTIFICADORA 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 9 € 9 € 61 € 

Plastificadora 2 9 € 17 € 52 € 

    3 9 € 26 € 44 € 

Vida útil:   4 9 € 35 € 35 € 

10 anys   5 9 € 44 € 26 € 

    6 9 € 52 € 17 € 
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Valor 
d'adquisició: 7 

9 € 61 € 9 € 

70 €   8 9 € 70 € 0 € 

Valor residual: 9 9 €   0 € 

0 €   10 9 €   0 € 
Taula 9.22. Taula d’amortització de la plastificadora. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ REPOSAPEUS 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 4 € 4 € 25 € 

Reposapeus   2 4 € 7 € 22 € 

    3 4 € 11 € 18 € 

Vida útil:   4 4 € 14 € 14 € 

10 anys   5 4 € 18 € 11 € 

    6 4 € 22 € 7 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

4 € 25 € 4 € 

29 €   8 4 € 29 € 0 € 

Valor residual: 9 4 €   0 € 

0 €   10 4 €   0 € 
Taula 9.23. Taula d’amortització del reposapeus. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ ORDINADOR SOBRETAULA + PANTALLA 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 69 € 69 € 480 € 

Ordinador sobretaula + 
pantalla 2 

69 € 137 € 412 € 

    3 69 € 206 € 343 € 

Vida útil:   4 69 € 275 € 275 € 

10 anys   5 69 € 343 € 206 € 

    6 69 € 412 € 137 € 

Valor d'adquisició: 7 69 € 480 € 69 € 

549 €   8 69 € 549 € 0 € 

Valor residual: 9 69 €   0 € 

0 €   10 69 €   0 € 
Taula 9.24. Taula d’amortització del ordinador de sobretauls + pantalla. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ DISC DUR EXTERN DE 3TB 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 18 € 18 € 127 € 

Disc dur extern 
3TB 2 

18 € 36 € 109 € 

    3 18 € 54 € 91 € 

Vida útil:   4 18 € 73 € 73 € 

10 anys   5 18 € 91 € 54 € 

    6 18 € 109 € 36 € 
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Valor 
d'adquisició: 7 

18 € 127 € 18 € 

145 €   8 18 € 145 € 0 € 

Valor residual: 9 18 €   0 € 

0 €   10 18 €   0 € 
Taula 9.25. Taula d’amortització del disc dur extern de 3TB. 

9.2.3. Taules d’amortitzacions de les aplicacions informàtiques 

A continuació es descriurà les taules (de 9.26 a 9.28) d’amortització per a cadascun 

de les aplicacions informàtiques. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ SOFTWARE PER ADMINISTRACIÓ 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 28 € 28 € 473 € 

Software 
administració 2 

28 € 55 € 445 € 

    3 28 € 83 € 418 € 

Vida útil:   4 28 € 110 € 390 € 

10 anys   5 28 € 138 € 363 € 

    6 28 € 165 € 335 € 

Valor d'adquisició: 7 28 € 193 € 308 € 

500 €   8 28 € 220 € 280 € 

Valor residual: 9 28 € 248 € 253 € 

225 €   10 28 € 275 € 225 € 
Taula 9.26. Taula d’amortització del software per administració. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ LLICÈNCIES ANTIVIRUS 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 6 € 6 € 95 € 

Llicències antivirus 2 6 € 11 € 89 € 

    3 6 € 17 € 84 € 

Vida útil:   4 6 € 22 € 78 € 

10 anys   5 6 € 28 € 73 € 

    6 6 € 33 € 67 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

6 € 39 € 62 € 

100 €   8 6 € 44 € 56 € 

Valor residual: 9 6 € 50 € 51 € 

45 €   10 6 € 55 € 45 € 
Taula 9.27. Taula d’amortització de la llicència del antivirus. 
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TAULA D'AMORTITZACIÓ LLICÈNCIES MS OFFICE 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 6 € 6 € 95 € 

Llicències MS 
OFFICE 2 

6 € 11 € 89 € 

    3 6 € 17 € 84 € 

Vida útil:   4 6 € 22 € 78 € 

10 anys   5 6 € 28 € 73 € 

    6 6 € 33 € 67 € 

Valor d'adquisició: 7 6 € 39 € 62 € 

100 €   8 6 € 44 € 56 € 

Valor residual: 9 6 € 50 € 51 € 

45 €   10 6 € 55 € 45 € 
Taula 9.28. Taula d’amortització de la llicència del MS OFFICE. 

9.2.4. Taules d’amortització dels accessoris 

En aquest cas només hi ha la taula d’amortització de l’estanteria (taula 9.29) 

TAULA D'AMORTITZACIÓ ESTANTERIES METÀL·LIQUES 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 13 € 13 € 238 € 

Estanteries 
metàl·liques 2 

13 € 25 € 225 € 

    3 13 € 38 € 213 € 

Vida útil:   4 13 € 50 € 200 € 

10 anys   5 13 € 63 € 188 € 

    6 13 € 75 € 175 € 

Valor d'adquisició: 7 13 € 88 € 163 € 

250 €   8 13 € 100 € 150 € 

Valor residual: 9 13 € 113 € 138 € 

125 €   10 13 € 125 € 125 € 
Taula 9.29. Taula d’amortització de les estanteries metàl·liques de la zona de producció. 
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9.2.5. Taules d’amortització de la maquinària de producció 

A continuació, es descriuen les taules d’amortització (Taules 9.30 a 9.37) per a 

cadascun dels elements que formen part de la maquinària de producció. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ SOFTWARE PER A LA PLATAFORMA ELEVADORA 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 330 € 330 € 5.670 € 

Plataforma 
elevadora 2 

330 € 660 € 5.340 € 

    3 330 € 990 € 5.010 € 

Vida útil:   4 330 € 1.320 € 4.680 € 

10 anys   5 330 € 1.650 € 4.350 € 

    6 330 € 1.980 € 4.020 € 

Valor d'adquisició: 7 330 € 2.310 € 3.690 € 

6.000 €   8 330 € 2.640 € 3.360 € 

Valor residual: 9 330 € 2.970 € 3.030 € 

2.700 €   10 330 € 3.300 € 2.700 € 
Taula 9.30. Taula d’amortització de la plataforma elevadora. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ SOFTWARE PER EL TRANSPALET 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 165 € 165 € 2.835 € 

Transpalet   2 165 € 330 € 2.670 € 

    3 165 € 495 € 2.505 € 

Vida útil:   4 165 € 660 € 2.340 € 

10 anys   5 165 € 825 € 2.175 € 

    6 165 € 990 € 2.010 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

165 € 1.155 € 1.845 € 

3.000 €   8 165 € 1.320 € 1.680 € 

Valor residual: 9 165 € 1.485 € 1.515 € 

1.350 €   10 165 € 1.650 € 1.350 € 
Taula 9.31. Taula d’amortització del transpalet. 
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TAULA D'AMORTITZACIÓ SOFTWARE PER EL EQUIP AGITADOR 
MULTIFUNCIONAL 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 770 € 770 € 13.230 € 

Agitador 
multifuncional 2 

770 € 1.540 € 12.460 € 

    3 770 € 2.310 € 11.690 € 

Vida útil:   4 770 € 3.080 € 10.920 € 

10 anys   5 770 € 3.850 € 10.150 € 

    6 770 € 4.620 € 9.380 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

770 € 5.390 € 8.610 € 

14.000 €   8 770 € 6.160 € 7.840 € 

Valor residual: 9 770 € 6.930 € 7.070 € 

6.300 €   10 770 € 7.700 € 6.300 € 
Taula 9.32. Taula d’amortització del equip agitador multifuncional. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ MANTA CALEFACTORA 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 14 € 14 € 77 € 

Manta calefactora 2 14 € 27 € 64 € 

    3 14 € 41 € 50 € 

Vida útil:   4 14 € 55 € 36 € 

10 anys   5 14 € 68 € 23 € 

    6 14 € 82 € 9 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

14 € 95 € 0 € 

91 €   8 14 €   0 € 

Valor residual: 9 14 €   0 € 

0 €   10 14 €   0 € 
Taula 9.33. Taula d’amortització de la manta calefactora. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ BALANÇA PRECISIÓ FÀBRICA 

    ANY 
DOTACIÓ 
ANUAL 

AMORTITZACIÓ 
ACUMULADA 

VALOR 
NET 

ELEMENT:    1 71 € 71 € 400 € 

Balança precisió 
(fàbrica) 2 

71 € 141 € 329 € 

    3 71 € 212 € 259 € 

Vida útil:   4 71 € 282 € 188 € 

10 anys   5 71 € 353 € 118 € 
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    6 71 € 423 € 47 € 

Valor d'adquisició: 7 71 € 494 € 0 € 

470 €   8 71 €   0 € 

Valor residual: 9 71 €   0 € 

0 €   10 71 €   0 € 
Taula 9.34. Taula d’amortització de la balança de precisió de fàbrica. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ BALANÇA PRESICIÓ LABORATORI 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 81 € 81 € 459 € 

Balança presició 
(laboratori) 2 

81 € 162 € 378 € 

    3 81 € 243 € 297 € 

Vida útil:   4 81 € 324 € 216 € 

10 anys   5 81 € 405 € 135 € 

    6 81 € 486 € 54 € 

Valor d'adquisició: 7 81 € 567 € 0 € 

540 €   8 81 €   0 € 

Valor residual: 9 81 €   0 € 

0 €   10 81 €   0 € 
Taula 9.35. Taula d’amortització de la balança de precisió de laboratori. 

TAULA D'AMORTITZACIÓ PH-METRE 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 43 € 43 € 245 € 

Ph-metre   2 43 € 87 € 202 € 

    3 43 € 130 € 159 € 

Vida útil:   4 43 € 173 € 115 € 

10 anys   5 43 € 216 € 72 € 

    6 43 € 260 € 29 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

43 € 303 € 0 € 

289 €   8 43 €   0 € 

Valor residual: 9 43 €   0 € 

0 €   10 43 €   0 € 
Taula 9.36. Taula d’amortització del ph-metre. 

 

TAULA D'AMORTITZACIÓ TERMÒMETRE 

    ANY 
DOTACIÓ 

ANUAL 
AMORTITZACIÓ 

ACUMULADA 
VALOR 

NET 

ELEMENT:    1 5 € 5 € 26 € 

Termòmetre 2 5 € 9 € 21 € 

    3 5 € 14 € 17 € 

Vida útil:   4 5 € 18 € 12 € 

10 anys   5 5 € 23 € 8 € 
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    6 5 € 27 € 3 € 

Valor 
d'adquisició: 7 

5 € 32 € 0 € 

30 €   8 5 €  0 € 

Valor residual: 9 5 €  0 € 

0 €   10 5 €  0 € 
Taula 9.37. Taula d’amortització del termòmetre. 

 

9.2.6. Resum de les taules d’amortització 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, a continuació es mostrarà una taula resum on 

es poden observar l’amortització anual de l’immobilitzat per a cada un dels grup 

estipulats i on es senyalarà l’amortització dels costos de l’inici de l’activitat. 

AMORTITZACIÓ ANUAL IMMOBILITZAT I COSTOS INICI ACTIVITAT 

TIPUS IMMOBILITZAT 
VALOR 
BRUT 

PERÍODE 
(ANYS) 

AMORTITZACIÓ ANUAL 
 

Equips informàtics 2.339,75 € 10 233,98 € 

Aplicacions 
informàtiques 

1.100,00 € 
10 110,00 € 

Mobiliari 6.116,75 € 10 611,68 € 

Maquinària producció 38.419,53 € 10 3.841,95 € 

Accesoris 364,84 € 10 36,48 € 

Costos inici activitat 1.120,09 € 10 112,01 € 

  

TOTAL 4.946,10 € 
Taula 9.38. Taula d’amortització anual d’immobilitzat i costos inicials. 

9.3. Capital circulant.  
 

El capital circulant és el capital que es modifica durant el cicle d’explotació, és a 

dir, es fa referència als cobraments i pagaments que es produeixen per a 

disposar de matèries primeres o materials de producció, així com per vendre 

els productes finals. Normalment els clients no paguen al comptat i per tant 

l’empresa ha de finançar un determinat volum de factures pendents de 

cobrament. D’altra banda, l’empresa també es finança a través de proveïdors i 

creditors. Per tant, la diferencia entre aquestes necessitats de finançament i el 

finançament generat apareixen les necessitats operatives de fons que cal tenir 

per ser conscient dels excedents o dèficits de tresoreria de l’empresa. 

A la taula 9.39 es mostra el càlcul realitzat en aquest aspecte. 

 

CAPITAL CIRCULANT 

EXISTÈNCIES 815,86 € 

DEUTORS 3.000,00 € 

TRESORERIA MÍNIMA 651.219,22 € 
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PROVEÏDORS 108.134,62 € 

CREDITORS 15.276,00 € 

NECESSITAT OPERATIVA DE FONS 531.624,46 € 
                        Taula 9.39. Capital circulant. 

 

 

 

9.4. Càlcul del punt mort o d’equilibri 

A continuació es calcularà el punt mort del negoci, que és aquell punt respecte 

l’engegada de l’empresa en el qual se sap el nombre mínim de vendes per a 

poder satisfer els costos fixos del negoci i tenir un benefici zero. 

Per a calcular el punt mort el que es farà serà calcular quina quantitat de 

producte de cada tipus de producte cal vendre per a tenir pèrdues ni guanys, 

per fer això com se sap el valor salarial del personal de l’empresa mensual i 

sabem el preu del producte comercial i el seu cost de fabricació amb aquestes 

dades ja es pot calcular. Els càlculs es mostren a continuació per a cada 

producte considerant com si l’empresa en un mes només comercialitzes un sol 

producte. 

 Detergent desengreixant 

 

                        

                               

                             

 

          
            

                               
 

 

          
         

         
                         

 

Detergent multi-servei 
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9.5. Tresoreria 

En aquest apartat, De la taula 9.40 a la 9., es mostrarà una taula amb la previsió del 

primer any dividit per mesos i per trimestres i desglossat per els diferents costos i 

cobraments que té l’empresa Química Bages S.L. 

  

PLA DE TRESORERIA 

GENER FEBRER MARÇ 

Cobraments per vendes 25.958,33 € 25.958,33 € 25.958,33 € 

IVA repercutit 5.451,25 € 5.451,25 € 5.451,25 € 

TOTAL COBRAMENTS 31.409,58 € 31.409,58 € 31.409,58 € 

Proveïdors Matèries primeres 16.895,67 € 16.895,67 € 16.895,67 € 

Comissions 2.595,83 € 2.595,83 € 2.595,83 € 

Costos comercials 416,67 € 416,67 € 416,67 € 

Lloguer nau industrial 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Serveis professionals 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Primes d'assegurançes 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Publicitat 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Subministraments varis 344,38 € 344,38 € 344,38 € 

Sous i salaris (net) 4.250,71 € 4.250,71 € 4.250,71 € 

Quota patronal 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IRPF 510,09 € 510,09 € 510,09 € 

Seguretat Social 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IVA soportat 6.826,89 € 6.826,89 € 6.826,89 € 

Impostos, liquidació IVA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Interessos i retorn de préstecs 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

TOTAL PAGAMENTS   48.102,15 € 48.102,15 € 48.102,15 € 

DIFERENCIA COBROS-PAGAMENTS   -16.692,57 € -16.692,57 € -16.692,57 € 

SALDO ACUMULAT   -33.385,13 € -33.385,13 € 

 

Taula 9.40. Previsió tresoreria per el primer trimestre. 

  

PLA DE TRESORERIA 

ABRIL MAIG JUNY 

Cobraments per vendes 25.958,33 € 25.958,33 € 25.958,33 € 

IVA repercutit 5.451,25 € 5.451,25 € 5.451,25 € 

TOTAL COBRAMENTS 31.409,58 € 31.409,58 € 31.409,58 € 
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Proveïdors Matèries primeres 16.895,67 € 16.895,67 € 16.895,67 € 

Comissions 2.595,83 € 2.595,83 € 2.595,83 € 

Costos comercials 416,67 € 416,67 € 416,67 € 

Lloguer nau industrial 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Serveis professionals 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Primes d'assegurançes 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Publicitat 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Subministraments varis 344,38 € 344,38 € 344,38 € 

Sous i salaris (net) 4.250,71 € 4.250,71 € 4.250,71 € 

Quota patronal 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IRPF 510,09 € 510,09 € 510,09 € 

Seguretat Social 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IVA soportat 6.826,89 € 6.826,89 € 6.826,89 € 

Impostos, liquidació IVA -4.126,92 € 0,00 € 0,00 € 

Interessos i retorn de préstecs 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

TOTAL PAGAMENTS   43.975,23 € 48.102,15 € 48.102,15 € 

DIFERENCIA COBROS-PAGAMENTS   -12.565,65 € -16.692,57 € -16.692,57 € 

SALDO ACUMULAT -29.258,22 € -29.258,22 € -33.385,13 € 
 

 Taula 9.41. Previsió tresoreria per el segon trimestre. 

  

PLA DE TRESORERIA 

JULIOL AGOST SEPTEMBRE 

Cobraments per vendes 25.958,33 € 25.958,33 € 25.958,33 € 

IVA repercutit 5.451,25 € 5.451,25 € 5.451,25 € 

TOTAL COBRAMENTS 31.409,58 € 31.409,58 € 31.409,58 € 

Proveïdors Matèries primeres 16.895,67 € 16.895,67 € 16.895,67 € 

Comissions 2.595,83 € 2.595,83 € 2.595,83 € 

Costos comercials 416,67 € 416,67 € 416,67 € 

Lloguer nau industrial 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Serveis professionals 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Primes d'assegurançes 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Publicitat 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Subministraments varis 344,38 € 344,38 € 344,38 € 

Sous i salaris (net) 4.250,71 € 4.250,71 € 4.250,71 € 

Quota patronal 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IRPF 510,09 € 510,09 € 510,09 € 

Seguretat Social 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IVA soportat 6.826,89 € 6.826,89 € 6.826,89 € 

Impostos, liquidació IVA -4.126,92 € 0,00 € 0,00 € 

Interessos i retorn de préstecs 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

TOTAL PAGAMENTS   43.975,23 € 48.102,15 € 48.102,15 € 

DIFERENCIA COBROS-PAGAMENTS   -12.565,65 € -16.692,57 € -16.692,57 € 

SALDO ACUMULAT -29.258,22 € -29.258,22 € -33.385,13 € 
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         Taula 9.42. Previsió tresoreria per el tercer trimestre. 

  

PLA DE TRESORERIA 

OCTUBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Cobraments per vendes 25.958,33 € 25.958,33 € 25.958,33 € 

IVA repercutit 5.451,25 € 5.451,25 € 5.451,25 € 

TOTAL COBRAMENTS 31.409,58 € 31.409,58 € 31.409,58 € 

Proveïdors Matèries primeres 16.895,67 € 16.895,67 € 16.895,67 € 

Comissions 2.595,83 € 2.595,83 € 2.595,83 € 

Costos comercials 416,67 € 416,67 € 416,67 € 

Lloguer nau industrial 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

Serveis professionals 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Primes d'assegurançes 528,22 € 528,22 € 528,22 € 

Publicitat 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Subministraments varis 344,38 € 344,38 € 344,38 € 

Sous i salaris (net) 4.250,71 € 4.250,71 € 4.250,71 € 

Quota patronal 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IRPF 510,09 € 510,09 € 510,09 € 

Seguretat Social 1.402,73 € 1.402,73 € 1.402,73 € 

IVA soportat 6.826,89 € 6.826,89 € 6.826,89 € 

Impostos, liquidació IVA -4.126,92 € 0,00 € 0,00 € 

Interessos i retorn de préstecs 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 

TOTAL PAGAMENTS   43.975,23 € 48.102,15 € 48.102,15 € 

DIFERENCIA COBROS-PAGAMENTS   -12.565,65 € -16.692,57 € -16.692,57 € 

SALDO ACUMULAT -29.258,22 € -29.258,22 € -45.950,78 € 
 

     Taula 9.43. Previsió tresoreria per el quart trimestre. 

 

El primer any presenta un saldo negatiu del compte de tresoreria. En part, es podrà 

compensar amb el saldo inciial dels comptes de caixa i bancs (15.007,21€) però 

malgrat això, continuara havent-hi una diferència negativa de  30.943,57 € que 

obligaran a demanar un crédit al banc per apoder afrontar el segon any 

 

 

 

9.6. Compte de resultats 

A continuació a la taula 9.44 es presentarà una previsió per a la compte de resultats 

provisionals corresponents als tres primers anys des de l’inici de l’activitat. Per 

elaborar la següent taula s’ha utilitzat una estructura de comptes de resultats del tipus 

direct-cost. 
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Taula 9.44. Compte de resultats provisional 

  

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONALS 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY5 

Vendes anuals 311.500,00 € 317.761,15 € 336.985,70 € 367.584,00 € 371.259,84 € 

Desengreixant  154.000,00 € 157.095,40 € 166.599,67 € 181.726,92 € 183.544,19 € 

Multi servei 157.500,00 € 160.665,75 € 170.386,03 € 185.857,08 € 187.715,65 € 

Consums 108.134,62 € 53.563,65 € 56.759,42 € 61.852,03 € 62.486,45 € 

Material 
vari 

Etiquetes 975,00 € 984,75 € 1.033,99 € 1.116,71 € 1.116,71 € 

Caixes 400,00 € 404,00 € 424,20 € 458,14 € 494,79 € 

Altres 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Desengreixant  59.832,90 € 28.285,03 € 29.996,27 € 32.719,93 € 33.047,13 € 

Multi servei 46.426,71 € 23.389,87 € 24.804,96 € 27.057,25 € 27.327,82 € 

Cost total vendes 203.365,38 € 264.197,50 € 280.226,28 € 305.731,98 € 308.773,39 € 

c
o

s
to

s
 v

a
ria

b
le

s
 

Envasos 8.000,00 € 8.240,00 € 8.652,00 € 9.084,60 € 9.538,83 € 

Comissions 31.150,00 € 31.776,12 € 33.698,57 € 36.758,40 € 37.125,98 € 

Costos comercials 
(Gasolina , dietes ,..) 

5.000,00 € 5.100,00 € 5.151,00 € 5.202,51 € 5.254,54 € 

Màrqueting 10.000,00 € 10.200,00 € 10.404,00 € 10.612,08 € 10.824,32 € 

Patents i Marques 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

Cost inici activitat 1.129,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres costos 10.000,00 €         

TOTAL 
72.279,29 € 55.316,12 € 57.905,57 € 64.657,59 € 62.743,67 € 

Marge brut 131.086,09 € 208.881,39 € 222.320,71 € 241.074,39 € 246.029,72 € 

% marge brut 42% 66% 66% 66% 66% 

c
o

s
t fix

e
s
 

Sous i Salaris 95.159,85 € 97.063,05 € 99.004,31 € 100.984,40 € 103.004,08 € 

Seguretat Social 21.703,66 € 21.920,70 € 22.139,90 € 22.361,30 € 22.584,92 € 

Serveis professionals 6.338,69 € 6.465,46 € 6.594,77 € 6.726,67 € 6.861,20 € 

Tributs 0,00 € -4.990,54 € 12.389,85 € 11.102,04 € 14.480,87 € 

Manteniment 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 € 

Amortitzacions 4.946,10 € 4.946,10 € 4.946,10 € 4.946,10 € 4.946,10 € 

Material  oficina 628,00 € 640,56 € 653,37 € 666,44 € 679,77 € 

Primes d'assegurança 6.338,69 € 6.465,46 € 6.594,77 € 6.726,67 € 6.861,20 € 

Arrandament (lloguer) 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,48 € 1.273,45 € 1.298,92 € 

Formació personal 3.000,00 € 3.060,00 € 3.121,20 € 3.183,62 € 3.247,30 € 

Subministres 4.132,50 € 4.215,15 € 4.299,45 € 4.385,44 € 4.473,15 € 

Altres costos           

TOTAL 146.447,49 € 144.069,94 € 164.113,42 € 165.539,76 € 171.684,81 € 

BAII -15.361,40 € 64.811,45 € 58.207,29 € 75.534,63 € 74.344,92 € 

  Interesos 1.273,75 € 1.273,75 € 1.273,75 € 1.273,75 € 1.273,75 € 

BAI -16.635,15 € 63.537,70 € 56.933,54 € 74.260,88 € 73.071,17 € 

  Impost sobre 
beneficis (35%) 

0,00 € 22.238,19 € 19.926,74 € 25.991,31 € 25.574,91 € 

BENEFICI NET -16.635,15 € 41.299,50 € 37.006,80 € 48.269,57 € 47.496,26 € 
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A la figura 9.1 es representarà gràficament l’evolució de l’empresa respecte el seu 

benefici net per un període de 5 anys.  

 

 
Figura 9. 1. Compte de resultats provisionals. 

 

9.7. Anàlisi de Ratios 

 
9.7.1. Càlcul de la rendibilitat econòmica 

 
La rendibilitat econòmica mesura la capacitat generadora de renta d’actius de 

l’empresa o del capital invertit. 

 

Aquest càlcul es basarà per el primer any. 
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9.7.2. Càlcul de la rendibilitat financera 

 
La rendibilitat financera és la mesura de la rendibilitat del capital propi o rendibilitat 

dels accionistes.  

 

Aquest càlcul es basarà per el primer any.  

 

                       
            

           
 

                       
           

        
 

 

                                

 

9.7.3. Càlcul de la rendibilitat comercial 

 
La rendibilitat comercial és la relació entre el benefici i el volum de les operacions. 

Aquest càlcul es basarà per el primer any.  

 

                        
                                              

      
 

                       
           

        
 

                              

 

9.8. Rendibilitat de la inversió 

 
9.8.1. Càlcul del VAN 

 

El valor actual net (VAN) calcula el valor actual del conjunt de fluxos de caixa que 

genera una inversió determinada. 

    ∑
  

      
   

 

   

 

             
          

        
 

         

         
 

         

         
 

         

         
 

         

         
 

 

              

 

El VAN a cinc anys és positiu, per la qual cosa el negoci és rendible.  
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9.8.2. Càlcul del TIR 

 

La taxa interna de retorn (TIR) mesura la taxa que fa que el valor actual sigui zero, 

és a dir, s’obté la rendibilitat efectiva real de la inversió. D’aquesta forma, si la 

inversió té un TIR major a la taxa d’interès, es preveu que el projecte serà 

rentable. 

 

          
          

 
 

         

    
 

         

    
 

         

    
 

         

    
 

 

S’obté una K de  valor 1,3536, la qual cosa implica una TIR  de 0,3536 o el que és el 

mateix, una rendibilitat del projecte del 35,36% 
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10. Pla de màrqueting 

 
10.1. Necessitat a satisfer 

Fent una cerca per internet dels possibles clients dels productes de Química Bages 

S.L. s’ha arribat a una conclusió que és que el ventall de possibles clients per als 

productes de l’empresa és molt ampli ja que  netejar és una acció molt usual avui en 

dia.  

La diferència entre els productes de Química Bages S.L.  i la resta de productes  del 

mercat és que els de l’empresa  Química Bages S.L són bastant més concentrats. Si 

comparem els productes de l’empresa amb els que es poden trobar als supermercats, 

ens adonarem que aquests darrers estan més diluïts en aigua.  

El rang d’aplicació dels productes que es volen iniciar a vendre tal com s’ha comentat 

anteriorment és molt ampli ja que des de una petita casa fins a una gran indústria té la 

necessitat de netejar i per això podria utilitzar els productes. 

10.2. Anàlisi del micro entorn 

 
10.2.1. Demogràfic 

 

Segons l’anuari estadístic de Manresa (Ajuntament de manresa, 2012),  Manresa 

està ubicada prop de la confluència dels corredors fluvials del Cardener i el 

Llobregat i és el principal municipi del pla de Bages, la plana de la Catalunya 

central que conforma el nucli de la comarca del Bages. Aquesta plana marca el 

límit entre els municipis rurals del nord i els industrials del sud.  

 

Manresa, situada a 238 metres d’altitud sobre el nivell del mar, té una orografia 

marcada per la presència de cinc turons: El Puigcardener en el qual es troba la 

Seu de Manresa i va ser el primer lloc de la ciutat en ser poblat; el Puigmercadal, 

on està ubicada l’església del Carme; el Puigterrà que queda encerclat pel carrer 

Circumval·lació i la pujada del Castell; el Puigberenguer, al nord-oest del municipi; 

i el Tossal dels Cigalons, al costat de la Plaça Catalunya. 
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El terme municipal de Manresa s’estén en 41,66 quilòmetres quadrats. Malgrat que 

l’àrea urbana de la capital del Bages ha crescut al llarg dels primers anys del segle 

XXI, la ciutat es manté cohesionada, amb un centre urbà que concentra l’oferta 

comercial de la ciutat i uns pocs nuclis perifèrics relativament isolats del centre. A 

la perifèria del municipi es troben onze polígons d’activitat econòmica, en els quals 

s’ubica el gruix del teixit industrial de la ciutat. El sector serveis, cada cop més 

present en els polígons d’activitat econòmica, té una important presència al centre 

de la ciutat i al polígon comercial dels Trullols. Manresa juga el paper de capital 

d’un sistema urbà que va més enllà dels límits del municipi tant a nivell de serveis 

com a nivell econòmic, administratiu o educatiu. 

 

Al llarg dels últims 25 anys dels segle XX, el número total d’habitants de Manresa 

disminueix. L’any 1975, a la capital del Bages hi havia 66.027 habitants; 10 anys 

més tard n’eren 66.951; l’any 1995, 66.055 i la’ny 2001 64.119. Juntament amb la 

disminució del número d’habitants, una segona característica destacada de 

l’evolutiu demogràfic de Manresa al llarg de l’últim quart de segle XX: 

L’envelliment. 

 

En les superposició de les piràmides de població dels 1981 i 2001 es poden 

apreciar els dos aspectes mencionats: la disminució de població i l’envelliment. La 

disminució de població queda reflectida en la diferència del volum de les dues 

piràmides superposades. Pel que fa referència a l’envelliment, aquest es constata 

en la silueta de les piràmides. La piràmide de l’any 1981 apareix plena fins els 55 

anys; cadascuna de les primeres 55 cohorts disposa entorn 400 i 500 efectius per 

cada sexe. Les generacions incipients de la piràmide de l’any 2001 apareixen, per 

contra, buides. Les primeres quinze cohorts de la piràmide d’edats de l’any 2001, 

tenen una mitjana de 274 efectius per cohort i sexe. 

 

Amb el canvi de segle, es dóna un canvi de tendència. La demografia manresana 

registra, en la primera dècada del segle XXI, canvis importants; el número 

d’habitants es deixa de reduir i l’envelliment es frena. La població de Manresa 

passa de mantenir-se entorn els 65.000 habitants a créixer amb unes ràtios anuals 

destacades degut, principalment, a l’arribada d’importants contingents de població 

vinguda de fora. Al mateix temps, aquest creixement demogràfic propicia un fre de 

l’envelliment de l’estructura demogràfica de la ciutat. 

Veure figura 10.1 i 10.2 d’aquest mateix apartat. 

 

El període de creixement demogràfic coincideix amb el període d’expansió 

econòmica que es va registrar a Catalunya ; i el període de crisi actual coincideix 

amb una etapa en la qual el número d’habitants de la ciutat s’estabilitza. 
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Figura 10.1 . Superposició de les piràmides de població dels anys 1981 i 2001 ( Ajuntament de Manresa) 

 

Figura 10.2. Evolució de la població de Manresa des del 1975 al 2011 ( Ajuntament de Manresa) 

La distribució de la població de Manresa per edat i sexe s’assimila a la de 
Catalunya . La superposició de la piràmide d’edats d’un àmbit territorial i 
l’altre mostra com ambdues siluetes són gairebé un calc, especialment per 
la banda dels homes. Atès que les similituds entre les estructures 
demogràfiques de Catalunya i Manresa són moltes; per trobar les 
diferències entre l’estructura de la població d’un àmbit territorial i l’altre o bé 
cal parar la lupa en el contorn dels dos perfils de les piràmides o bé cal 
recórrer a indicadors. 
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La població de Manresa és més envellida que la de Catalunya (Veure figura 10.3).  
La mitjana d’edat de la població de Manresa (41,4 anys) és gairebé un any més 
que la de Catalunya (40,5 anys). El diferencial de la mitjana d’edat és més 
pronunciat en el col·lectiu de les dones que no pas en el dels homes. Mentre que 
el diferencial entre la mitjana d’edat dels homes de Manresa i Catalunya és de 0,4 
anys, entre les dones és d’1’2 anys. També es desprèn el major envelliment de 
Manresa respecte a Catalunya si es consulta l’indicador que posa en relació la 
població de 65 anys i més sobre el total de la població. En aquest sentit, el 18’8% 
de la població de Manresa té 65 o més anys; a Catalunya, el 16’8%. Es tracta d’un 
diferencial de dos punts percentuals; i en el de les dones, de tres punts 
percentuals (el 22,2% de les dones de Manresa té 65 anys o més; i a Catalunya, el 
19,2%). 

 
 

 
Figura 10.3. Comparació de les piràmides de població per sexes entre Manresa i Catalunya ( Ajuntament de Manresa) 

 

 
Taula 10.4. Indicadors demogràfics. Font : Ajuntament de Manresa. 

 

 Tal com es pot observar a la taula 10.4 , el 14,9% de la població de Manresa té un 

passaport d’un país de fora de la Unió Europea. El 7,9% dels 76.751 habitants de 

Manresa són del Magrib, l’1,6% són d’algun país de la resta d’Àfrica, el 3,4% són 

d’Amèrica Llatina i l’1,3% són asiàtics. El creixement de població registrat a 

Manresa al llarg dels últims anys ha estat degut, bàsicament, a l’arribada 

d’importants contingents de població vinguts d’indrets llunyans. El nombre 
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d’habitants de Manresa a principis de l’any 2003 era de 67.317 habitants, 62.525 

dels quals tenien passaport espanyol. Quatre anys més tard, el nombre total 

d’habitants del municipi és de 73.971, 63.001 dels quals són de l’Estat i quatre 

anys més tard, a principis de l’any 2011, 62.852 habitants del total dels 76.751 

habitants de Manresa tenen nacionalitat espanyola. És a dir, si bé el número de 

manresans amb nacionalitat espanyola s’ha mantingut més o menys constant al 

llarg dels últims deu anys, el pes d’aquest col•lectiu sobre el total de la població ha 

anat en disminució; passant del 92,9% de principis de l’any 2003 fins el 81,9% de 

principis de l’any 2011.  

A la taula 10.5 es pot observar que l’arribada d’importants contingents migratoris 

entre els anys 1998 i 2008 va coincidir amb el llarg període de bonança econòmica 

que es gaudia en aquella etapa. A partir de l’inici de la crisi econòmica, les 

tendències demogràfiques varien; del creixement es passa a l’estabilitat. Així 

doncs, el número d’habitants de Manresa es manté fix des d’aleshores en entorn 

76.500 habitants. La població amb nacionalitat espanyola roman constant, de la 

mateixa manera que també es manté constant la població procedent de països de 

la resta de la Unió Europea. La població del Magrib incrementa, durant aquest 

període de crisi econòmica, en la mateixa mesura que disminueix el nombre de 

manresans d’Amèrica Llatina. 

 

Taula 10.5. Població segons nacionalitat . Font : Ajuntament de Manresa. 

De la mateixa manera que les àrees més perifèriques de Manresa són les menys 

poblades, aquestes zones són les menys denses; no en va, són els barris més 

extensos de Manresa. Les àrees dels quatre barris més extensos de la ciutat 

suposen el 84,0% de la superfície del municipi. Es tracta de Farreres - Suanya- 

Comtals - Santa Caterina-L’Oller (1.888,0 hectàrees), Viladordis (832,4), Mion - 

Puigberenguer- Miralpeix (474,8) i Guix - Pujada Roja (287,3). 

Els barris de Manresa amb una major densitat són aquells en els quals estan 

ubicats els edificis alts de la ciutat, són els barris de la Sagrada Família (161,1 

habitants per hectàrea), Plaça Catalunya (166,2) i Poble Nou (215,6). En els barris 

més antics de la ciutat també es registra una certa densitat; però en aquest cas no 

és pas degut a la prevalença d’edificis alts sinó que és degut a que aquests barris 
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es caracteritzen pel predomini de carrers estrets i la poca disposició de sòl dedicat 

a parcs o a zones verdes. En el barri de Valldaura hi ha una densitat de 134,9 

persones per hectàrea; a les Escodines, 147,3; i al Barri Antic, 159,9. 

 

 

 
11.  

 

      Figura 10.7. Densitat de la població de Manresa per barris. (Ajuntament de Manresa) 

 

 

Pla de Bages té 142.861 habitants, la major part dels quals resideix dins la 

primera corona (102.739), 13.612 habitants resideixen a la segona corona i 

26.510 habitants resideixen a la tercera corona. Al llarg de l’últim decenni, el 

nombre d’habitants de Pla de Bages s’ha incrementat un 21,2%, pràcticament el 

mateix que el creixement registrat en el conjunt dels quatre municipis més 

Figura 10.6.  Distribució d’habitant per barris ( Ajuntament de Manresa) 
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cèntrics. El conjunt dels quatre municipis de la segona corona registren un 

increment del 31,8%; i els cinc de la tercera corona, un increment del 14,7%. 

 

A nivell municipal, destaca que un parell de municipis, Castellnou de Bages i 

Castellgalí, han doblat durant aquest darrer decenni el número d’habitants. En 

contraposició a la dinàmica d’aquests dos municipis, es troben Súria i Sallent. 

Súria ha registrat un reduït increment de la població entre els anys 2001 i 2011 

de l’1,9% i Sallent ha perdut població, passant dels 7.153 habitants de l’any 2001 

als 6.892 de l’any 2011. 

 

 
Taula 10.8. Distàncies a Manresa dels municipis del Pla de Bages  (Ajuntament de Manresa) 

 

10.2.2. Economia 

La distribució sectorial del PIB del Bages divergeix de la de Catalunya. 

L’economia de la comarca està més industrialitzada que la del Principat. Mentre 

que el 28,2% del PIB comarcal procedeix del sector secundari, a Catalunya, 

aquest sector, n’aporta el 19,9%. El sector primari i la construcció també tenen 

una major presència al Bages que no pas al Principat. El 2,7% del PIB del 

Bages procedeix del sector primari i; el 13,7%, de la construcció. Els pesos 

d’aquests sectors a Catalunya són de l’1,8% i el 7,5% respectivament. Mentre 

que la presència del sector serveis al Bages es redueix al 55,5%, aquest sector 

aporta, a Catalunya,fins el 70,8% del PIB. 

En no disposar de comptabilitat macroeconòmica a nivell municipal, cal recórrer 

a bases de dades que serveixen d’aproximació als paràmetres 

macroeconòmics. Un exemple seria la base de dades dels cotitzants de la 

Seguretat Social. D’aquesta base de dades, es pot obtenir una distribució 

sectorial dels assalariats del teixit productiu d’un territori. Els 2.516 centres de 

cotització manresans tenen en nòmina 27 assalariats al sector primari (0,1% 

del total de l’economia), 3.883 assalariats a la indústria (19,7%), 1.213 
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assalariats a la construcció (6,2%) i 14.579 assalariats al sector serveis 

(74,0%). Aquestes dades, a nivell de pesos, no difereixen gaire a les 

registrades a Catalunya, on el sector primari té un pes del 0,3%; el secundari, 

del 17,8%; la construcció, del 5,5%; i el sector serveis, del 76,4%. 

 

 

Taula 10.9. Composició sectorial del PIB (Ajuntament de Manresa) 

 

A l’edició de l’any 2011 de la publicació ‘Estructura empresarial del Bages’, 

elaborada pel servei d’estudis de l’Ajuntament de Manresa, es fa una detallada 

anàlisi del teixit empresarial de la comarca. 

A continuació es citen, a mode sintètic, les principals conclusions d’aquella 

publicació. Entre les 2.834 empreses del Bages han facturat, al llarg de l’últim 

exercici econòmic, 4.471,7 milions d’euros ocupant 29.065 treballadors. Les 

358 societats anònimes del Bages, que suposen el 12,6% del nombre total 

d’empreses del teixit empresarial de la comarca, ocupen 11.452 treballadors i 

generen un volum de negocis de 2.093,9 milions d’euros. 

Les societats anònimes bagenques tenen un major pes dins el teixit 

empresarial en termes econòmics (el 46,8% del volum de negocis de les 

empreses del Bages procedeix de societats anònimes) que no pas en termes 

d’ocupació (el 39,4% de l’ocupació de les empreses del Bages procedeix de 

societats anònimes). El 4,6% del volum de negocis que generen les empreses 

del Bages procedeix del sector primari; el 46,9%, de la indústria; el 10,8%, de la 

construcció; i el 37,7%, del sector serveis. 

Les àrees més rurals de la comarca són les que tenen una menor presència 

d’empreses; als municipis del Bages Occidental hi ha ubicades 41 empreses 
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que generen el 0,8% del volum de negocis del teixit empresarial de la comarca. 

Les 129 empreses del Moianès i el Bages Oriental han generat, al llarg del 

darrer exercici econòmic, 129,5 milions d’euros (2,9% de la facturació total de 

la comarca). 

Si bé la presència empresarial en els tres municipis de la Vall de la Gavarresa 

pot semblar reduïda a primera vista (5,1% de la facturació del Bages), les 104 

empreses d’aquesta zona generen la major facturació per càpita de la comarca 

(26.877 euros per habitant). Els tres municipis de l’Eix del Cardener, Callús, 

Súria i Cardona, concentren 165 empreses i generen una facturació 

consolidada de 294,0 milions d’euros. 

 

Figura 10.10. Facturació de les empreses del Bages per municipi. (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya) 

 

L’indicador del clima empresarial del Bages es calcula a partir de diversos 

components. Dos d’aquests paràmetres són la cartera de comandes i la 

facturació. Per cadascun d’aquests dos paràmetres es pregunta sobre les 

dades registrades i les expectatives futures. La trajectòria dels indicadors que 

s’extreuen de l’evolució d’aquests paràmetres pot semblar, en certa mesura, 

erràtica però tenen un marcat component estacional. S’ha de tenir en compte 

que, a nivell empresarial, el període de comparació acostuma a ser l’any i no 

pas el trimestre. 
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Malgrat que la trajectòria de les evolucions dels components de la cartera de 

comandes i de la facturació apareix plena de dents de serra, les siluetes de les 

gràfiques dels valors registrats, tant d’un component com de l’altre, tenen forma 

de ‘V’; una silueta similar a la que traça l’evolució del clima de conjuntura. 

 

Figura 10.11. Evolució de la facturació de les empreses des de l’any 2007 al 2011 per trimestres (Ajuntament de Manresa) 

       

Figura 10.12. Evolució de les comandes de les empreses des de l’any 2007 al 2011 per trimestres ( Ajuntament de Manresa) 

 

L’índex de deslocalització és el quocient entre el nombre de treballadors que 

duen a terme les seves tasques professionals a activitats econòmiques 

susceptibles de ser deslocalitzades i el nombre total d’assalariats de l’àmbit 

territorial considerat. 
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A principis de l’any 2008, el 7,3% dels assalariats de Catalunya treballava en 

empreses susceptibles de ser deslocalitzades; a finals de l’any 2011, el 6,1%. 

L’economia bagenca, més industrialitzada que la manresana i la catalana, 

presenta un índex de deslocalització del 13,8%; i l’economia manresana, del 

9,5%. Tant al Bages com a Manresa, l’índex de deslocalització tendeix a 

convergir amb els valors registrats al Principat. Mentre que el valor d’aquest 

indicador ha disminuït a Catalunya 1,3 punts percentuals entre principis de 

gener de l’any 2008 i finals de l’any 2011; al Bages, ha disminuït en 3,1 punts 

percentuals i a Manresa 3,4. 

 

 

Figura 10.13.  Risc de deslocalització. (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya) 

 

10.2.3. Tecnologia. 

Per operar en determinats àmbits del sector industrial, es requereix disposar 

d’una tecnologia sofisticada. Es tracta de sectors com les indústries 

farmacèutiques, la indústria dels productes electrònics o la indústria de vehicles 

de motor. Tanmateix, per operar en determinats àmbits del sector serveis, es 

requereix un nivell intensiu de coneixement; serien activitats com sanitat, 

educació o veterinària. Definim com a sectors estratègics l’agregació 

d’activitats industrials per les quals es precisa un elevat contingut tecnològic i 

les activitats del sector serveis que requereixen d’un nivell intensiu de 

coneixement. 
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El pes que els sectors estratègics tenen dins l’economia de Manresa és el 

mateix al que tenen dins l’economia catalana. El 40,7% dels assalariats de 

Manresa duen a terme les seves tasques professionals en un sector estratègic, 

el mateix valor exacte que en el Principat (40,7%). A més, els evolutius del 

pesos dels sectors estratègics a Manresa i Catalunya, al llarg dels últims 

mesos, han estat gairebé idèntics. El pes que els sectors estratègics tenen dins 

l’economia del Bages (34,1%) és sensiblement menor al registrat a Manresa o 

a Catalunya. No obstant això, el diferencial entre les economies del Bages i 

Catalunya s’ha anat escurçant al llarg dels últims mesos. Mentre que a principis 

de l’any 2008, el diferencial del pes dels sectors estratègics entre el Bages i 

Catalunya era de 9,0 punts percentuals, a finals de l’any 2011, aquest 

diferencial s’ha reduït a 6,6 punts percentuals. 

 

Figura 10.14. Sectors d’elevat contingut tecnològic referenciat per Manresa, Bages i Catalunya. (Departament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya) 

 

10.2.4. Proveïdors 

Fent una cerca per Internet, s’han localitzat diversos proveïdors de les matèries 

primes que l’empresa necessita. Si bé no estan en la mateixa població que 

l’empresa, la qual cosa permetria un subministrament immediat, els proveïdors 

es troben situats a Catalunya i dins de la mateixa província de Barcelona, de 

manera que les distàncies són curtes. Per altra banda, no hi haurà cap dificultat 

per a fer transport de mercaderies per carretera perquè la zona disposa de les 

infraestructures necessàries.  
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Respecte el preu de les matèries primeres en aquesta fase del projecte no està 

establert per portar a terme aquest procés, el consell d’administració de la 

empresa s’ha de reunir i entre tots ells decidir quines matèries són les mes 

adequades per qualitat i preu, igual passa amb els terminis de pagament i la 

disponibilitat d’aquestes. 

Els principals proveïdors de les matèries primeres són :  

  Quimidroga , empresa situada a Barcelona. Aquesta empresa pot 

subministrar  la gran majoria de les matèries primeres de Quimica 

Bages SL. 

 

 Jubert i Vila , empresa situada a Sant Fruitós de Bages. Aquesta 

empresa subministra l’ hidròxid de sodi per a la fabricació de 

desengreixant. 

 

 Panreac, empresa situada a Barcelona. Aquesta empresa comercialitza  

els reactius químics per fer els anàlisis al laboratori. 

 

 Labbox, empresa situada a Barcelona. Aquesta empresa comercialitza 

tot el material de laboratori per a poder fer tots els anàlisis. 

 

 Selfer, empresa situada a Sant Fruitós de Bages. Aquesta empresa 

comercialitza tota la roba de seguretat i calçat per els operaris de planta 

i per el personal de laboratori. 

 

 Jugheinrich , empresa situada a Abrera. Aquesta empresa 

comercialitza tota la màquinaria pesada de la part de producció, és a 

dir,  les plataformes elevadores i els transpalets. 

 

 Kalamazoo,  empresa de compra per internet de material d’oficina, amb 

ells es construiran les oficines i els despatxos per els caps i per la 

secretària. 

 

10.2.5. Intermediaris 

 

En principi no està pensat que hi hagi intermediaris a l’ empresa però tal com 

s’ha comentat anteriorment això pot variar segons el que s’aprovi al consell 

d’administració amb tots els socis durant la primera reunió que es realitzi. 
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10.2.6. Clients. 

En un principi pel que fa al tema dels clients, la empresa es dissenya per a 

clients industrials ja que la burocràcia que s’ha de fer és molt menys que si 

inicialment cataloguem el producte per ús domèstic ja que per començar 

s’haurien de pagar diferents taxes per registrar els productes que poden arribar 

tenir costos elevats tant per registre com de proves als productes. 

També cal destacar que en un futur proper si el negoci funciona i hi ha capital 

suficient per portar-ho a terme, llavors serà el consell d’administració qui haurà 

de decidir si s’amplia el mercat objectiu 

 

10.2.7. Competència. 

Fent una cerca per internet de les possibles empreses de la zona de Manresa 

del mateix sector s’ha observat que existeixen vàries empreses però aquest 

factor no hauria de ser un problema ja que el món dels detergents és un món 

molt ampli i hi ha gran quantitat de clients disposats a fer servir detergents per 

tant la competència no hauria de suposar cap problema.  

 

La possible competència per el tamany d’aquesta empresa és: 

 Productes químics del Bages ( PROQUIBSA) , empresa situada a 

Monistrol de Montserrat, amb una experiència de mes de 20 anys en el 

món del detergent. 

 

 Quimi cel, empresa situada a Manresa, amb una experiència de mes 

de 10 anys en el món del detergent i amb la certificació de la ISO 9001. 

 

 Productes PBM, empresa situada a Manresa, tenen un gran ventall de 

productes i serveixen gratuïtament les comandes sense fer pagar res al 

client. 

 

 Coproquiman, empresa situada a Manresa, tenen un gran ventall de 

productes i tenen una experiència de més de 16 anys en el món del 

detergent. 
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10.3. Anàlisi DAFO.  

L'Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a 

avaluables Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. 

Consisteix en una anàlisi que diferencia entre els factors interns (fortaleses i 

debilitats) d'una organització i els factors externs d'aquesta (oportunitats i 

amenaces). Es tracta d'especificar l'objectiu d'un projecte i la identificació dels 

factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest 

objectiu. La tècnica se li atribueix a Albert Humphrey, a la Universitat de Stanford 

els anys 1960 i 1970. 

 Fortaleses: característiques del projecte (i el seu equip) que li donen un avantatge 

per a assolir els objectius (o en relació a la resta de projectes). 

  

 Debilitats (o limitacions): són característiques que situen el projecte (i el seu 

equip) en un desavantatge per assolir els objectius (o en relació a la resta de 

projectes). 

 Oportunitats: oportunitats del medi, externes a l'equip que desenvolupa el 

projecte, que posen en avantatge l'equip per a assolir el seu l'objectiu, com millorar 

el rendiment o obtenir majors guanys. 

 Amenaces: elements del medi, externs a l'equip que desenvolupa el projecte, que 

podrien causar problemes per a assolir l'objectiu. 

 

La identificació dels DAFOs és essencial per al procés de planificació per a la 

consecució d'un objectiu. Qui pren decisions ha de determinar si l'objectiu és assolible, 

tenint en compte l'anàlisi DAFO. Si l'objectiu no és assolible, un objectiu diferent ha de 

ser seleccionat i s'ha de repetir el procés. 

 

A continuació es mostrarà la matriu DAFO  per la idea de negoci que es vol posar en 

marxa.  
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Punts forts: 
 

 Productes d’elevada concentració. 

 Tracta proper amb els clients. 

 Suport tècnic tant per telèfon com 
mitjançant visita in situ. 

 Terminis d’entrega de comandes al 
clients. 

 Diferents possibilitats de pagament. 

 Producció variable segons comandes. 
 
 
 
 
 
 

Punts dèbils: 
 

 Falta d’experiència per part 
dels treballadors. 

 Falta de capital inicial per a 
grans inversions. 

 Falta d’experiència en el 
concepte d’administració de la 
empresa. 

Oportunitats: 
 

 Posicionar-nos en el mercat 
dels detergents. 
 

 
 
 

Amenaces:  
 

 Molta competència. 

 No està proper als proveïdors 

Figura 10.15. Matriu DAFO 

10.4. Màrqueting estratègic.  
 

10.4.1. Posicionament en el mercat. 

El posicionament en el mercat és com el client veurà aquest negoci respecte 

els de la competència. Per aquest motiu s’ha decidit portar a terme una idea 

conservadora, és a dir, que no suposi una gran aportació econòmica en el 

mercat els productes però si que s’ha d’intentar que arribi a tots aquells clients 

que s’han definit en altres apartats d’aquest treball. 

La idea inicial que es vol portar a terme és que aquesta empresa de cara al 

públic, se l’hi oferirà tot tipus de consulta per a diferents temes com per 

exemple, un problema ja existent i la empresa el soluciona sense cobrar-li cap 

tipus de quota i llavors se li oferirà un producte per a poder resoldre el 

problema de forma gratuïta ( una mostra del producte).  

Una situació que està contemplada es que truqui un possible client perquè vol 

un producte per el seu negoci, en aquest cas la persona de màrqueting i 

comercial realitzaran la visita al negoci en concret i ells mateixos seran els que 

decidiran quin o quins productes són els necessaris per satisfer la seva 

necessitat, se li entregarà una mostra de o dels productes el tècnic o el 

comercial farà la prova in situ del producte i se li entregarà al client un possible 

oferta dels productes en concret per el client amb els preus i la relació de 



Estudi de creació d'una empresa fabricant de detergents  Pàg. 105 

 

 

formats i una vegada ja s’ha realitzat la visita, mitjançant visita novament o 

trucada telefònica el comercial s’hi interessarà per l’estat de la negociació. 

Una altre situació que està contemplada és que un possible client visiti la 

empresa perquè s’hagi assabentat del negoci, en aquest cas el comercial el 

rebrà al seu despatx i se li explicarà la política de la empresa i tot allò que el 

client vulgui demanar, la idea que es vol portar amb això és que davant del 

client no hi ha cap secret i es vol donar un aspecte de bona comunicació. 

Aquesta empresa no te previst mai fer que un client ens hagi de comprar els 

nostres clients en cas de que aquest mencioni productes de la competència 

però si que si li farà notar les diferències entre les competència de manera que 

al final s’acabi decantar cap a la compra. 

 

10.4.2. Avantatge competitiu. 

Tal com s’ha comentat anteriorment , de forma general les avantatges que 

tindrà la empresa respecte a la competència són: 

 Tracta personalitzat  

 Resolució de problemes dels clients de forma gratuïta 

 Visita als clients amb entrega de mostres de productes i consell per part 

del tècnic sense cap mena de remuneració. 

 Seguiment periòdic dels clients per part de la empresa. 

 ...... 

 

10.4.3. Perfil de consumidor. 

Tal com s’ha comentat anteriorment en el 1.2.8 els consumidors per aquesta 

empresa és molt ampli però bàsicament és de caràcter industrial per els motius 

que ja s’han esmentat a l’apartat 1.2.6.  

 

 

10.5. Màrqueting operacional. Màrqueting mix. 
 

10.5.1. Producte. 

Tal com s’ha esmentat en anteriors apartats, els productes dels quals es 

pretenen posar a la venda al mercat, pretenen tenir una qualitat superior que 

els de la competència degut al seu grau de concentració de les matèries 

primeres.  

Els clients amb els quals està pensat és molt variat, ja que al tractar-se d’un 

detergent el pot utilitzar diferent tipus de persones i a diferents llocs i indústries 
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però cal recordar que no es considerarà un detergent domèstic així que no es 

trobarà als supermercats degut el seu elevat cost de registrament de cadascun 

d’ells. 

Els productes que fabricaran tindran les següents característiques:  

 Tots dos productes es podran servir amb els següents envasos o 

contenidors amb les següents quantitats: 

o 1000 Kg 

o 25 Kg  

o 10 Kg 

o 5 Kg  

 En el cas dels envasos de 5 Kg aniran encaixats de 4 en 4 però si el 

client desitja un sol envàs de 5 Kg també se li podrà donar sense cap 

problema. 

 

 Tots els envasos portaran la seva etiqueta amb els seu logotip de la 

empresa i la seva perillositat en cas de ser necessari que s’hagi 

d’indicar. 

 

 En el cas de fer una gran comanda, és a dir, grans quantitats de 

productes el client rebrà el producte amb un palet europeu i amb el seu 

plàstic pertinent i amb les insígnies de perillositat si es donés el cas 

d’haver-lo de portar.  

 

 A tots els clients a la primera compra se li entregarà la fitxa de seguretat 

del producte perquè la tingui present de la perillositat del producte i en 

cas de pèrdua se li faria arribar una altre sense cap import econòmic. 

 

 La empresa assumeix que amb un termini d’uns 7 dies el client rebrà la 

seva comanda al seu negoci amb el que s’ha explicat anteriorment. 

 

 

10.5.2. Preu.  

El preu de llançament dels productes encara no està establert perquè encara 

no esta establert el consell administratiu i seran ells els que decidiran el preu al 

qual s’ha de vendre i que aquest depèn de molts factors que ells mateixos ja 

marcaran. 

Si fem una cerca per internet del llistat de competidors (Taula 10.10) que tindrà 

aquesta empresa i el preu dels seus productes, s’han obtingut les següents 

dades:  
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Taula 10.10. Preus comercials de la competència. 

Aquestes preus estan referenciats per un envàs de 5 Kg excepte els de la 

empresa dels productes PBM que ells mesuren els seus productes amb volum i 

el preu que hi ha posat és per quilogram/litre de producte. El valor d’aquest 

producte lògicament varia segons la quantitat/volum que en compres de cop, 

és a dir, per exemple et sortirà mes econòmic si compres un envàs de 

25Kg/litres d’aquest producte que si el compres ja que el preu per 

quilogram/litre és mes barat o car segons la quantitat.  

Pel que fa preu del detergent desengreixant després d’haver reunit el consell 

administratiu ha decidit que el preu del seu producte serà més proper al de la 

empresa Coproquiman ja que utilitzaran matèria prima de molt qualitat i clar 

que per poder vèncer tots aquests costos el preu de venda ha de ser elevat 

però a la vegada al client se l’hi ofereix un producte molt concentrat i que li pot 

durar molt de temps segons el seu. Per l’altre producte s’ha decidit seguir la 

mateixa política que el detergent desengreixant per el mateix motiu que s’ha 

esmentat anteriorment.  

Així els preus de llançament amb el seus noms comercials dels productes 

seran els següents:  

o DESGRAS = 2,20 €/Kg  

o MULTIUSOS = 1,75€/Kg 

 

10.5.3. Distribució. 

La distribució dels productes es preveu que sigui mitjançant un transportista de 

la pròpia empresa el qui ho porti al client i li col·loqui al lloc on el client vulgui. 

Això està pensat fer per les comandes que són per Catalunya.  

Per les comandes d’Espanya i Europa o qualsevol altre part del món el que es 

procedirà serà a través d’un agència de transport s’enviarà al client i segons la 

quantitat se li farà pagar una taxa de transport o no.  

Tot el que s’ha esmentat anteriorment pot sofrir diferents canvis segons el que 

el consell executiu accepti en el moment de l’inici del negoci. 

 

 
Producte  

Empresa 

Productes 
químics del 

Bages 

 
Quimi cel 

 
Productes 

PBM 

 
Coproquiman 

Desengreixant 2€/Kg 1,75€/Kg 1,56€/L (5L) 2,05€/Kg 

Detergent 
multiservei 

1,75€/Kg 1,50€/Kg 1,33€/L (5L) 1,60€/Kg 
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10.5.4. Comunicació. 

 

Pel que fa al tema de la comunicació esta pensat crear una compte a Facebook 

per poder seguir el dia a dia les nostres notificacions que es posaran, també es 

crearà una compte a twitter per el mateix motiu que el Facebook.  

Es parlarà amb el diari Regió 7 per poder tenir un lloc al diari per publicitat i es 

parlarà amb radio Manresa perquè durant el dia es posi la publicitat de la 

empresa. 
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11. Pla de medi ambient 
 

11.1. Introducció 
 

En la Unió Europea, la normativa legal sobre medi ambient és cada cop més 

exigent amb les empreses. Dins del conjunt de la indústria, les empreses del sector 

químic són especialment sensibles a aquets fet perquè operen amb materials que 

poden afectar greument l’entorn natural. Per aquets motiu, des de l’ inici del 

projecte de l’empresa es té en compte un pla de medi ambient encaminat a complir 

la legislació. 

 

 

11.2. Política mediambiental 

La política mediambiental de l’empresa és la declaració pública i formal per part del 

consell d’administració de l’empresa sobre les intencions i els principis d’acció en 

relació amb la protecció del medi ambient. Aquesta política, serà coherent amb la 

resta de polítiques establertes per l’organització i contemplarà els següents 

aspectes:  

 Serà l’adequada per a les activitats, productes i serveis oferts per 

l’empresa. 

 

 Serà coneguda, compresa, desenvolupada i mantinguda al dia per tots els 

nivells d’organització. 

 

 

 Serà de caràcter públic, és a dir, serà accessible per a qualsevol persona 

que la vulgui llegir. 

 

 Estarà dirigida a la prevenció i/o minimització dels impactes mediambientals 

perjudicials i per al desenvolupament sostenible. 

 

 Inclourà un compromís de millora contínua de tots els requisits 

reglamentaris. 

 

 S’assumirà l’adopció i publicació dels objectius mediambientals així com la 

publicació dels informes. 

 

 Serà actualitzada amb la periodicitat adequada. 

 

Del que s’ha comentat fins al moment, es pot concloure al respecte per al medi 

ambient estarà present en tots els processos de fabricació dels productes de 

Química Bages S.L. es per aquest motiu que, l’empresa posarà en practica una 

política mediambiental global amb l’objectiu de garantitzar el respecte sobre el 
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medi ambient, tant en termes de protecció de l’entorn com de qualitat de vida de la 

població. 

Per a poder fonamentar la política mediambiental de l’empresa, es imprescindible:  

 Identificar i avaluar els efectes associats a l’activitat empresarial o industrial 

de forma anticipada. 

 

 Definir:  

 

o Les responsabilitats de l’organització en matèria mediambiental. 

o Un pla de formació i sensibilització. 

o Un pla d’evacuació, prevenció, correcció i seguiment. 

 

11.2.1. Anàlisi dels aspectes mediambientals i els seu impacte 

Els aspectes mediambientals són els elements o característiques d’una 

activitat, productes o servei susceptible d’interactuar amb el medi ambient. 

Per altre part, el impacte mediambiental és la transformació o canvi que es 

produeix en el medi a causa d’un aspecte mediambiental. 

A continuació s’identifiquen i s’avaluen els aspectes mediambientals associats 

a l’activitat industrial que es  desenvoluparan a Química Bages S.L. així com el 

seu impacte amb el medi.(Veure taules 11.1 a 11.6) 

RESIDUS 

Possible impacte en el medi: Contaminació del sòl 

 
Comentaris i actuacions: 
 
L’empresa generarà residus deguts als efectes de la producció dels detergents. 
 
Dels residus generats de la producció s’introduiran tots en un contenidor 
especialitzat que es demanarà a l’agència catalana dels residus. Una vegada el 
contenidor estigui a la seva totalitat ple, s’avisarà a l’agència i es pagarà 
l’import necessari per a la seva retirada. 
 
 
 
 
 
Taula 11.1. Anàlisi de l’impacte dels residus produïts per l’empresa. 
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AIGÜES RESIDUALS 

Possible impacte en el medi: Consum de recursos no renovables i 
contaminació del medi hídric. 

 
Comentaris i actuacions: 
 
L’empresa generarà aigües residuals degut als efectes de la producció dels 
detergents. 
 
De les aigües residuals generades el seguiment que es farà ser el següent: de 
la boca del mesclador es connectarà una mànega cap a un contenidor de 
1000Kg de plàstic i allà es guardarà fins a tenir-lo omplert, una vegada omplert 
amb la furgoneta es portarà a un centre especialitzat de recollida d’aquest tipus 
d’aigües i es pagarà l’import necessari. 
 
 
 
 
 

Taula 11.2. Anàlisi de l’impacte de les aigües residuals. 

 

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

Possible impacte en el medi: Concentració de substàncies 
químiques a l’atmosfera. 

 
Comentaris i actuacions: 
 
Degut a que l’empresa treballa amb productes químics alguns d’ells de 
perillositat elevada per el fet de ser corrosius i altres nocius o tòxics, al fet de 
manipular els bidons i obrir-los certa part d’aquests especialment els més 
volàtils es poden acumular a l’atmosfera.  
 
La política que es seguirà és la següent: A cada operari se l’hi subministrarà 
tots els EPI’s necessaris que marca la llei de prevenció de riscos laborals i el 
conveni col·lectiu del sector químic, també cal destacar que periòdicament a la 
nau industrial es faran uns anàlisis de concentració de substàncies químiques 
igual que es controlarà el nivell d’exposició dels operaris a les substàncies 
químiques. 
 
 
 
 
 

Taula 11.3. Anàlisi de l’impacte de les emissions atmosfèriques. 

 

CONSUM D’ENERGIA 

Possible impacte en el medi: Consum de recursos no renovables 

 
Comentaris i actuacions: 
 
El consum d’energia de l’activitat industrial proposada per l’empresa vindrà 
determinada per el consum d’energia de:  
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 La maquinària de producció: Mesclador multifuncional i els aparells del 
laboratori i la plataforma elevadora alhora de carregar la bateria. 
 

 Els ordinadors 
 

 La il·luminació necessària. 
 

En aquest aspecte, com s’ha comentat anteriorment, la política de l’empresa és 
la d’actuar sempre de forma que es minimitzin l’impacte ambiental en aquest 
aspecte, promovent actuacions d’apagada d’equips en cas de no ser 
absolutament necessaris la seva utilització per el correcte funcionament de 
l’activitat empresarial. 
 
També es promourà actuacions limitant l’ús del “stand by” en els ordinadors i 
pantalles, per a minimitzar l’impacte en aquest sentit. 
 
 
 
 

Taula 11.4. Anàlisi de l’impacte del consum d’energia. 

SOROLL 

Possible impacte en el medi: Contaminació acústica 

 
Comentaris i actuacions: 

 
Per a l’activitat que es vol portar a terme a la zona de producció, no fa falta 
tenir en compte les actuacions de minimització del soroll. De totes maneres, es 
portaran a terme actuacions com desconnectar la maquinària en el moment en 
el qual la maquina no es faci servir o es previngui una parada prolongada, per 
minimitzar si es possible l’impacte ambiental.  
 
 

Taula 11.5. Anàlisi de l’impacte del soroll. 

 

MATERIALS 

Possible impacte en el medi: Consum de materials no renovables 

 
Comentaris i actuacions: 
 
Els materials i matèries primeres principals utilitzades per l’empresa per a 
realitzar els seus processos industrials son, com ja s’ha comentat anteriorment 
en apartats anteriors, els següents:  
 
Etiquetes que poden tenir diferents tipus de materials com: 

 

 Paper 

 Materials sintètics: PET,PVC,PP,.... 
 
En aquest aspecte , es pot observar que no hi ha gaire perillositat per al medi 
ambient, amb la qual cosa el que es farà amb elles és col·locar-les en el 
contenidor especial que s’ha comentat en les anteriors taules i pagar la taxa 
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per el seu reciclatge o recollida. 
 

 
 

 Taula 11.6. Anàlisi de l’impacte dels materials. 

 

11.2.2. Responsabilitat 

L’èxit de la implantació d’un sistema de gestió mediambiental està basat en la 

implicació de l’alta direcció de l’empresa, la participació i la formació, per el 

qual serà responsabilitat del consell administratiu de l’empresa la coordinació 

d’activitats en matèria mediambiental.  

Aquestes activitats seran:  

 La definició de l’estratègia, objectius i fites mediambientals. 

 La consecució d’un complet compromís de tots els directius. 

 La planificació de la formació del personal. 

 L’assegurament de la progressiva participació de tots els empleats. 

 La direcció de l’empresa cap als objectius mediambientals fixats. 

  

11.2.3. Formació i sensibilització 

L’empresa promourà un pla de formació i sensibilització continua per a tots els 

empleats en matèria de medi ambient que inclourà:  

 La legislació mediambiental rellevant que afecti al sector i a la 

companyia.  

 Impacte en el medi ambient dels diferents processos productius. 

 Tècniques per a millorar l’eficàcia de l’impacte mediambiental. 

 Bones pràctiques mediambientals. 

 

11.2.4. Avaluació, prevenció, correcció i seguiment 

L’empresa establirà un sistema d’avaluació i seguiment de les accions en 

matèria mediambiental. D’aquest forma es podrà realitzar el correcte seguiment 

i avaluació de les fites i objectius mediambientals fixades prèviament, i establir 

les accions de prevenció i correcció adequades sobre els possibles impactes 

ambientals com poden ser:  

 Reduir el consum de recursos energètics, aigua, matèries primeres, ... 

 

 Disminuir la generació dels residus. 

 

 Minimitzar l’impacte ambiental, les emissions atmosfèriques, soroll , ... 
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11.3. Bones pràctiques mediambientals. 

L’objectiu de les bones pràctiques mediambientals és el reduir les pèrdues 

sistemàtiques o accidentals de materials, de residus o emissions, i d’aquesta 

manera augmentar la productivitat sense necessitat de recórrer a canvis a la 

tecnologia, matèries primeres o productes, simplement centrant-nos en els 

factors humans i organitzatius de la producció.  

A la majoria dels casos es tracte de mesures que no requereixen cap canvi 

tècnic en els equips, sinó solament l’actitud de les persones i l’organització de 

les operacions després d’una revisió dels processos. Es per aquesta raó que 

les bones pràctiques mediambientals podem implantar-se ràpidament i amb 

poca inversió, amb la que la seva rentabilitat pot ser alta i té un risc molt baix.  

Les bones pràctiques ambientals que promourà l’empresa seran:  

 Està en possessió de les autoritzacions administratives necessàries per 

a realitzar l’activitat (llicència d’activitat,...). 

 Complir la normativa ambiental vigent per a l’activitat industrial a 

realitzar ( emissions atmosfèriques, nivells sonors, vibracions, ...). 

 Utilitzar matèries primeres i productes amb les certificacions 

mediambientals pertinents, que garanteixin que han sigut produïdes 

utilitzant una gestió mediambiental adequada. 

 Promoure la utilització de materials i equips , orientats a disminuir la 

generació de residus i emissions.  

 Desenvolupar pràctiques respectuoses amb el medi ambient en qüestió 

de disminuir la generació de residus i emissions. 

 Reduir les emissions contaminants sonores que es poguessin produir 

en els processos de fabricació, desconnectant els equips quan 

s’estiguin utilitzant. 

 Realitzar una gestió dels possibles residus de forma que s’evitin 

qualsevol tipus de dany ambiental, realitzant la separació selectiva de 

residus segons la seva naturalesa i característiques per a facilitar el seu 

reciclatge i recuperació. 

 Planificar seqüències de producció orientades a reduir la freqüència de 

neteja, reciclatge, .... 

 

11.4. Sistema de gestió mediambiental. 

 

El sistema de gestió mediambiental és el marc o el mètode de treball que 

segueix l’empresa amb l’objectiu d’aconseguir un determinat comportament 

d’acord amb les metes que s’han fixat i com a resposta a unes normes, uns 

requisits mediambientals i unes pressions socials com financeres, 

econòmiques i competitives en permanent canvi.  
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Normalment, un sistema de gestió mediambiental consta de dos parts:  

 Descriptiva: Que inclou els procediments, les instruccions 

específiques, les normes i els reglaments, ... 

 

 Pràctica:  

 

o Aspectes físics: Locals, màquines, equips informàtics i de 

control, instal·lacions, .... 

 

o Aspectes humans: Habilitats del personal, formació, informació, 

... 

A continuació a la figura 7 es mostrarà l’esquema que segueix un sistema de 

gestió mediambiental en forma de diagrama de flux. 

 

 

Figura 11.1. Esquema del funcionament d’un SGM.  

Font : PFC Creació d’una empresa dedicada a la fabricació i comercialització d’etiquetes intel·ligents. 
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Cal destacar que l’acceptació d’un SGM ofereix una sèrie d’avantatges potencials s 

conseqüència de l’acceptació de millores mediambientals que poden ser:  

 Directes:  

 

o Reducció de costos al reduir-se el tractament de residus, els consums 

d’aigua, de matèries primeres, energies, .... 

o Es redueixen les operacions de neteja. 

o Millora la competitivitat, ja que es millora la imatge social de l’empresa. 

o ...... 

 

 Indirectes:  

 

o Motivació del personal. 

o Millora de la relació amb la comunitat. 

o Proporciona una bona publicitat augmentant el coneixement de la 

companyia en el mercat. 

 

En aquest sentit, la norma ISO 14001, creada el 1996, que exigeix la posta en marxa 

de medis de vigilància , control i medicació dels efectes causats per els processos 

productius sobre el medi ambient, es considera la norma estàndard a nivell mundial 

per a certificar una correcte gestió mediambiental a qualsevol empresa. 

El consell d’administració no considerarà aquesta certificació en el moment de la posta 

en marxa del negoci ja que per el seu baix component contaminant de l’activitat de 

l’empresa, no es considera prioritari per a iniciar el negoci tot i que no es descarta al 

cap d’un temps fer un estudi i obtenir la certificació en qualitat en medi ambient com la 

de la gestió de la qualitat total. Aquest fet no significa que l’empresa es despreocupi 

d’aquest aspecte i per aquest motiu que el consell d’administració posarà en marxa un 

sistema de gestió mediambiental propi a dins de l’empresa. 
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12. Conclusions 

Com a conclusions d’aquest projecte , s’exposarà un petit resum de tots els apartats 

del mateix amb una petita conclusió per a cada apartat en aquest pla d’empresa.  

 En el primer punt (introducció) , s’han exposat els objectius del projecte , el seu 

abast i la motivació que m’ha portat a realitzar aquest projecte , com a 

conclusió d’aquest punt s’ha de dir que s’ha complert tot i que es podria fer més 

extens aquest projecte però he estat limitat al temps de presentar-ho. 

 

 En el segon punt (resum executiu), s’ha realitzat un resum molt breu de tot el 

projecte per tal de donar una idea general del contingut del projecte amb 

poques pàgines.  

 

 En el tercer punt ( l’empresa) , s’explica tots els passos que s’han de seguir per 

a poder engegar un negoci de forma esquemàtica, es pot concloure que els 

passos que s’han de seguir són molts i molt complexes i que tot el procés 

passa per moltes aprovacions. 
 

 En el quart punt ( l’emprenedor) , l’autor d’aquest projecte es descriu de forma 

clara i precisa analitzant les seves habilitats i els seus defectes com també els 

seus punts forts i dèbils. 

 

 En el cinquè punt (La idea i la oportunitat de negoci), s’exposen totes les 

característiques dels productes que es volen llençar al mercat i per acabar 

s’avalua la idea del negoci mitjançant un qüestionari realitzat per internet , 

segons els resultats la idea del negoci no és molt innovador però es lo suficient 

bona per poder-la portar a terme.  
 

 En el sisè punt (Pla de recursos humans), es descriuen tots els temes 

relacionats amb el personal de l’empresa com per exemple salaris i sous, 

quantitat de personal necessari entre altres coses però tot això seguint les 

pautes que marca el conveni col·lectiu del sector químic. 
 

 En el setè punt (Decisions a llarg termini), en aquest punt es descriu el tipus 

d’organització amb el qual es vol engegar el negoci inicialment com també les 

diferencies que hi ha entre cadascun dels tipus , es justifica la seva elecció i 

s’esmenta el cost inicial que s’ha d’aportar per a poder engegar el negoci, com 

a conclusió cal destacar que s’ha triar la societat limitada donat que el capital 

inicial es baix entre d’altres avantatges. 

 

 En el vuitè punt (Pla d’operacions), en aquest punt i sen el mes important del 

projecte s’explica de forma molt detallada tot el procés de fabricació en forma 

de text i de forma gràfica s’analitzen diferents aspectes de la forma de 

producció i també es defineix la localització exacta de la nau industrial a la que 

es vol establir la empresa com també la situació de l’empresa dins de la nau. 
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 En el novè punt (Pla econòmic-financer), en aquest punt s’analitza 

econòmicament la idea del negoci fent un estudi mitjançant taules de previsions 

i unes taules de tresoreria per un període de 5 anys des de que s’engega el 

negoci. Cal destacar que el negoci és viable però no de forma immediatament 

ja que el primer any presenta pèrdues però amb un període de 2-3 anys es 

recuperen totes aquestes pèrdues.  

 

 En el desè punt (Pla de màrqueting), en aquest punt es parla sobre la situació 

que hi ha a la zona on anirà ubicada la empresa i es destaquen temes com la 

forma social , econòmica , distribució de la població , .... En una altre part 

s’analitza la competència més propera a l’empresa i es calcula el preu de 

venda com també es tria el futur proveïdor marcant uns paràmetres i ja per 

acabar es fixa una forma de tracta i distribució dels productes. 

 

 En el onzè punt (Pla mediambiental), en aquest punt es defineix l’actuació que 

portarà a terme la empresa per a minimitzar els impactes ambientals i també 

s’avaluen els riscos associats als llocs de treball.  

 

En definitiva i ja per acabar que en base a l’estudi realitzat per a la creació de Química 

Bages S.L. des de les diferents opcions analitzades : productiva, organitzativa, 

humana, mediambiental, comercial i econòmica-financera, l’aventura empresarial 

plantejada es completament viable i rentable a mitjà termini. 
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