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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Presentació 

La present memòria és un estudi de viabilitat de la creació d’una empresa. A través 

dels objectius, creació, funcionament, aliances i necessitats de mercat, així com estudi 

del mateix, s’arribarà a fer una valoració econòmica i financera sobre la viabilitat de la 

mateixa. La temàtica en que es centra l’empresa és la seguretat en maquinària, és a 

dir, és una empresa que combina coneixement tecnològic, amb coneixements 

d’aplicació de lleis i PRL. 

La valoració de la viabilitat anirà sempre relacionada amb totes les matèries de la 

titulació de Enginyer en Organització industrial , cursada a l’escola EPSEB durant el 

període 2010-2012. La conclusió final també queda totalment condicionada als 

resultats de l’anàlisi tècnica, marketing, econòmic, financer, legal i competència. 

 

1.2. Història de la seguretat industrial 

Des dels inicis de la història , els homes i dones han fet del seu instint de conservació 

una plataforma de defensa davant de les lesions corporals. L’esforç te l’origen en el 

caràcter personal i auto defensiu. Així, d’aquest mode va néixer la seguretat industrial 

reflectida en un simple esforç individual més que en un sistema organitzat. 

 

Ja en l’any 400ac, Hipòcrates raonava als miners els banys higiènics per a evitar una 

saturació de plom. També Plató i Aristotilis van estudiar certes deformacions físiques 

produïdes per certes activitats ocupacionals, plantejant la necessitat de la seva 

prevenció. Com la revolució francesa, es van establir corporacions de seguretat 

destinades a resguardar els artesans que eren la base econòmica en aquella època. 

 

La revolució industrial marca l’inici de la seguretat industrial, com a conseqüència de 

l’aparició de la força del vapor i la mecanització de la industria, cosa que va produir un 

increment d’un nou tipus d’accident desconegut fins aleshores i també de les malalties 

professionals. No obstant el naixement de la força industrial i el de la seguretat 

industrial no daten del mateix moment, no son simultanis, degut a la degradació de les 

condicions en el treball i la vida detestable. Cap a l’any 1871 el 50% de treballador 
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moria abans dels 20 anys degut a problemes d’accidents i  pèssimes condicions dels 

llocs de treball. 

 

En el 1833, es van realitzar les primeres inspeccions del governs al respecte. Fins el 

1850, però, no es van verificar certes millores com a resultat de les recomanacions 

fetes. La legislació de l’època va fer mes curta la jornada laboral, va establir una edat 

mínima per treure els nens de la industria i va fer algunes millores en els conceptes de 

seguretat,. Tot i això. Es va trigar bastant en arribar a aquestes millores ja que la vida 

humana i la força laboral no tenien el valor que se li dona actualment. 

 

Tot i això, alguns legisladors van trigar massa en fer lleis pel bé comú dels 

treballadors, doncs la capitalització de l’esforç i els valors humans eren dèbils davant 

del poder de les classes mes riques i empresaris del sector. Tot aixo. Alguns accidents 

vinculats a pèrdues materials, humanes i econòmiques va fer desenvolupar una 

mínima voluntat per part dels empresaris per a potenciar tècniques de seguretat tla 

industria. 

Lowell, Mass, era una de les primeres ciutats de EEUU que va fabricar tela de coto, 

des del 1822. En aquesta factoria, els treballadors eren principalment dones i nens 

menors de 10 anys, precedents de granges properes van arribar a treballar 14 i 16 

hores diàries. Entre aquests treballadors, es van produir centenars d’accidents amb 

pèrdues de membres, mans i dits especialment per treballar sense proteccions. 

Els telers de Massachusets, van fer servir la força laboral d’irlandesos provinents de 

Boston i rodalies, que venien de migracions forçades per la misria i la gana. 

El material humà i els accidents era massa habituals en aquests treballs, per això en 

l’estat de Massachusets al 1867 ja es te registre de la primera llei per nombrar 

inspectors de fabriques. Dos anys després d’això es va establir la primera oficina 

d’estadística laboral dels EEUU, metre que  a Alemanya ja es va innovar proposant 

que els propis patrons de les fabriques poguessin facilitar mitjans de protecció als 

treballadors i poc a poc els empresaris i patrons van començar a entendre la 

importància de conservar el factor i la força laboral humana com a  prioritat. Alguns 

anys després, al propi Massachusets es va arribar a determinar, fent servir les dades 

enregistrades, que les jornades llargues generaven un excés de fatiga i doncs, 

facilitaven el cansament i els accidents per manca de concentració i reflexos. Per això 

es va arribar a limitar les jornada a 10 hores. 

En altres països, com franca, es tenen registres de 1874 de tenir aprovacions de 

serveis d’inspecció oficials de l’estat. 
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Mentrestant , al 1877 a Massachussets es te constància de les primeres regulacions 

sobre l’ús de proteccions en maquinaria perillosa. 

La primera pedra d ela seguretat industrial, data de 1833 quan a paris es va establir 

nua empresa d’assessorament als industrials. Fins el s.xx la importància de la 

seguretat no arriba a nivells encara mes elevats, especialment quan es va crear 

l’associació de  internacional de la protecció de treballadors. En l’actualitat la OIT.  La 

oficina internacional del treball constitueix l’organisme rector i guardià de principis i de 

les inquietuds referents a la seguretat del treballador en tots els aspectes i nivells.  

 

Alguns dels antecedents més importants són: 

400ac, Hipòcrates, conegut com el pare de la medicina va realitzar les primeres s 

observacions sobre malalties laborals. 

Aproximadament 500 anys més tard Plinio “el vell” un metge de roma, va fer referencia 

a ls perills inherents en la manipulació de zinc i sofre i li va proposar l’us del que podria 

considerar-se un equip de protecció respiratòria, fabricats amb restes d’animals que es 

posaven sobra la boca i nas per impedir la inhalació de pols. 

 

 

Fou el 1473 quan Ulrich Ellebor va escriure el seu llibre sobre les malalties 

relacionades amb l’ambient de treball i  com prevenir-ho. 

 

El 1556 fou publicat un llibre més complet en la descripció de riscos laborals en la 

mineria en el que es fan suggeriments per millorar ventilacions en les mines i fabricar 

mascares, que poden protegir efectivament els miners. Es va discutir àmpliament 

sobre els accidents a les mines i les seves causes, es descriuen els defectes de “peu 

de trinxera”  que era una malaltia produïda en els peus degut a les humitats de les 

mines. També es tractava la silicosi, malaltia produïda en els pulmons i causada per 

inhalació de pols de silici o quars. 

 

Durant aquest segle, el Dr. Paracelso, va observar durant cinc anys als treballadors 

d’una planta de fundació i va publicar les seves observacions. Aquest llibre va reforçar 

l’interès en l’estudi de la toxicitat de productes com el mercuri i altres metalls. Fins el s 

XVII, quan Bernardino Ramazzini va iniciar la pràctica del que actualment coneixem 

com a medicina del treball, va escriure de mode sistemàtic i ordenat les malalties 

relacionades amb els diferents oficis que es desenvolupaven en aquella època. 
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Ramazzimi sempre va treballar per aconseguir que l’exercici de la medicina del treball 

es fes a llocs de treball i no en consultoris mèdics aliens. 

 

Més tard, amb l’inici de la revolució industrial a Europa, els processos i ambients de 

treball es transformen radicalment, la principal característica d’aquest període fou l’inici 

de l’ús de màquines amb objectiu d’augmentar la velocitat amb que es desenvolupava 

el treball i mitjan aquest mètode incrementar també la productivitat i els guanys o 

beneficis. 

 

 

Evidentment, aquests canvis van repercutir en la salut i benestar dels treballadors en 

la majoria de casos de mode negatiu. Els accidents de feina van incrementar la seva 

incidència i van aparèixer malalties professionals perilloses, fins a aquest punt 

desconegudes i creades per nous agents agressors fets servir en els processos de 

treball. 

 

A partir d’aquells anys i a causa de les múltiples propostes i revoltes dels obrers contra 

les condicions de treball d’aquest estil, es va formar una consciència internacional i 

col·lectiva referent a com d’adequat és cuidar la salut i la seguretat en el lloc de treball, 

principalment per dos motius: el primer, el dret de qualsevol ésser humà de poder 

treballar i viure amb el millor nivell possible i disponible, en segon lloc per motius 

econòmics, ja que és acceptable que la productivitat també va lligada a la salut i estat 

d’ànim dels treballadors. 

 

En els darrers trenta anys, la salut dels treballadors i les mesures per a la disminució 

d’accidents, s’ha desenvolupat acceptablement en la majoria de països industrialitzats. 

Això no vol dir que s’hagin resolt tots els problemes al respecte però s’ha avançat de 

mode transcendental en aspectes com la implantació del servei de salut en el treball i 

en les empreses, a formació de RRHH dedicats a la salut laboral i la promulgació de 

lleis i normatives que regulin aquests aspectes. 

 

Davant d’aquest panorama, adquireixen més valor les accions individuals, col·lectives,  

institucionals, nacionals o internacionals que es realitzen amb un afany real de 

col·laborar en les millores de condicions d’higiene, seguretat industrial i ergonomia en 

general. Charles Trackrak va escriure un llibre sobre riscos industrials per a les 

persones on, comentava, deixava la figura del patró de la fàbrica com una persona 

clau en la responsabilitat. 
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Al final del segle XVII, principis del segle XIX a Anglaterra el govern va començar a 

preocupar-se per les condicions laborals, això arrel d’un incendi en Londonberry, 

Irlanda, en un barri de tallers de confecció de roba  on van morir més de 600 persones. 

El parlament anglès va nombrar una comissió investigadora, per avaluar la seguretat i 

la higiene en els centres de treball. Les males condicions que van trobar-se, van donar 

com a resultat que al 1833 es promulgà la llei de fàbriques, que per primera vegada 

mostrava un govern amb interès real per la seguretat dels treballadors industrials. La 

OIT va ser creada al 1919, com a part del tractat de Versalles, que va terminar amb la 

primera guerra mundial i va reflectir  la convicció de que la justícia social es essencial 

per arribar a una pau universal i permanent. 

La seva constitució data de 1919, per una comissió de treball establerta per la 

conferencia de la pau, que es va reunir per primera vegada a Paris i Versalles. La 

comissió, presidida per Samuel Gompers, president de la federació d’estats units del 

treball ( AFL ), estava composada per representats de nou països: Bèlgica, Cuba, 

Txecoslovàquia, França, Italià, Japó, Polònia, Regne Unit i Estats Units. 

El resultat fou una organització tripartita, la única del seu gènere amb representants de 

governs, empleadors i empleats en els seus òrgans executius. 

La constitució contenia idees ja experimentades en l’associació internacional de 

protecció de treballadors, fundada a Basilea en 1901. Les accions en favor d’una 

organització internacional que fes front a temes laborals es va iniciar al segle XIX, va 

ser liderat per dos empresaris, Robert Owen (1771–1853) de Gales i per Daniel 

Legrand (1783-1859) de França. 

 

La força que va impulsar la creació de la OIT fou provocada per consideracions sobre 

seguretat, humanitàries, polítiques i econòmiques. En sintetitzar-se, el preàmbul de la 

constitució de la OIT diu que les altes parts contractants mogudes per sentiments de 

justícia i humanitat, així com el desig d’assegurar la pau permanent en el món. 

 

Hi havia un veritable reconeixement a la importància de la justícia social per a 

aconseguir la pau, en contrast amb un passat d’explotació dels treballadors en els 

països industrialitzats en aquell moment. Hi havia també una comprensió cada vegada 

més gran de la interdependència econòmica del món i de la necessitat de cooperació 

per a obtenir igualtat en les condicions de treball en els països que competien pels 

mercats. El preàmbul, que reflecteix aquestes idees, estableix: 

Considerant que la pau universal i permanent nomes pot basar-se en la justícia social. 
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Considerant que existeixen condicions de treball que comporten un grau d’injustícia 

social, misèria i privacions de gran nombre d’éssers humans, que el descontent causat 

constitueix una amenaça per a la pau i harmonia universals, i considera que és urgent 

millorar aquestes condicions. 

Considerant que si qualsevol nació no adopta un règim de treball realment humà, 

aquesta omissió constitueix un obstacle als esforços de les altres nacions que desitgin 

millorar la sort dels treballadors en els seus propis països.  

 

Les àrees que podrien ser millorades enumerades en el preàmbul continuen vigents, 

com per exemple: 

Reglamentació de les hores de treball, incloent una durada màxima de la jornada de 

treball i setmanal. 

Reglamentació de  la contractació de ma d’obra, la prevenció d’atur i el 

subministrament d’un salari digne. 

Protecció del treballador contra les malalties o accidents com a conseqüència de la 

seva feina. 

Protecció de nens, joves i dones. 

Pensió d’invalidesa o per a la gent gran.  

Protecció dels interessos de treballadors desplaçats a l’estranger. 

Reconeixement d’igualtat en la remuneració, sense elements discriminatoris. 

Reconeixement del principi de la llibertat sindical. 

Organització de l’ensenyament professional i tècnic, entre altres mesures. 

 

En 1970 es publica als EEUU la “llei de seguretat i d’higiene ocupacional” l’objectiu de 

la qual era assegurar el màxim possible que tot home i dona que treballi a la nació 

pugui fer-ho en llocs segurs i saludables. Aquesta llei és possiblement, el document 

més evolucionat i complet per al seu temps, ja que recull totes les branques industrials 

disponibles. Aquest document, també, ha estat agafat com a base per a la redacció de 

lleis i normatives en moltes institucions i països. 

 

Com veiem, la seguretat i la higiene, lentament, han anat aconseguint fer-se un lloc a 

una part primordial del treball i un element clau en el desenvolupament d’operacions, 

per les tres parts directament involucrades: treballadors, empresaris i govern. 

 

Estat actual de la legislació en el món: 
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A nivell internacional, la OIT fa una nova campanya anomenada seguretat social per a 

tots. 

La OIT va anunciar en l’any 2003 el llançament d’una campanya per a promoure una 

més gran cobertura de seguretat social que avui nomes protegeix al 20% de la 

població mundial. “Nomes una de cada cinc persones en el món té una cobertura 

sanitària convenient i, el pitjor, la meitat no té cap tipus d’assistència” va dir el director 

de la OIT.  

La campanya mundial de la seguretat social i cobertura per a tots fou llençada  en el 

marc de la 91a conferencia internacional del treball en Ginebra. D’acord amb aquest 

estudi de la OIT, titulat “estenent la SS, política per a països en desenvolupament” la 

cobertura en la seguretat social implica l’accés en serveis a la salut i seguretat basic 

per a tots els casos possibles. 

En els països menys avançats, menys del 10% de la població que treballa esta coberta 

per la seguretat social. En els països d’ingressos mitjans, la xifra ronda el 20-60% 

mentre que en nacions plenament industrialitzades la xifra és propera al 100%. 

En els països en vies de desenvolupament, les persones sense seguretat social tenen 

tendència a treballar en la economia informal, en lloc de tenir una feina en un sector 

formal. No existeix una recepta universal per augmentar la cobertura en seguretat 

social, cada país te les seves pròpies característiques segons el director de la OIT. 

 

Estat actual de la legislació en l’estat Espanyol: 

 

La llei de prevenció de riscos laborals i, conseqüentment, l’aparició d’empreses de 

prevenció data de 1995, la qual cosa converteix aquests disciplina en realment nova i 

recent. 

 

1.3. Objectiu 

L’objectiu d’aquesta memòria és donar tots els detalls del projecte de creació d’una 

empresa. L’empresa pretén ser una consultoria “low cost” que ajudi als “partners”, 

empreses i associacions industrials, així com a qualsevol professional relacionat en el 

camp a entendre el món de l’enginyeria de seguretat, aplicada a la indústria. 

Aquest tipus de camp conté certa complexitat degut, principalment, a la gran quantitat 

de disciplines diferents que el conformen. En ocasions, el llenguatge, registre i mode 

de treballar ha de ser molt flexible per poder atendre i abastir les necessitats dels 

clients de tota mena.  
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1.4. Motivació 

La motivació per a realitzar aquesta projecte ve de lluny, la meva pròpia experiència 

professional ha anat sempre lligada a  aquest món i disciplina laboral, després d’haver 

treballat a 3 empreses en càrrecs relacionats i haver-ne vist varies altres empreses 

industrials clients, he vist certes necessitats de mercat que sovint son complexes de 

poder atendre i abastir. 

Durant els darrers 7 anys he tingut la sort de poder veure com evoluciona el sector, el 

tipus de personal que hi treballa, les necessitats, problemes i avantatges de les 

empreses petites i grans i, sobretot, en general he pogut observar el gran grau de 

desconeixement de les empreses industrials en referència al compliment de les 

directives, normes i lleis europees. 

En resum, aquest és un projecte personal que es basa, principalment, en l’afany de fer 

la meva feina com a enginyer, aportant una ajuda a aquells sectors industrials més 

desprotegits: els operaris i treballadors/es de les fàbriques des del punt de vista 

tecnològic i social. 

A més d’això, s’ha de dir que el meu projecte està totalment basat en criteris 

pragmàtics i realistes. Qualsevol persona que agafi aquest document, hauria de ser 

capaç , entre altres coses, de sortir per la porta i crear una empresa com la que vull 

descriure. 

El principal repte es fer viable el projecte i portar-lo a la realitat, l’estudi de viabilitat vol 

marcar una estratègia i una sèrie d’objectius, sense arribar als llindars financers 

proposats serà molt complicat donar una llarga vida a aquest projecte personal si es 

compara, per exemple, amb els avantatges de treballar a una empresa privada amb 

una posició assalariada. 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  17 de 166 
 

 

1.5. Necessitats de mercat 

 

El marc econòmic i financer a nivell europeu, en general, i a nivell espanyol, en 

particular, genera sempre grans problemes a les empreses quan es tracta de 

mantenir-se al dia en matèria de seguretat industrial. El disseny, compra, actualització i 

modificació de màquines, així com les normatives en la utilització de les mateixes per 

als empleats de les industries requereix mantenir-se al dia en molts aspectes legals, 

tècnics i formatius.  

Molt sovint, aquesta necessitat implica un esforç més que raonable per a algunes 

empreses, especialment PIMES industrials i petites fàbriques amb un reduït nombre de 

treballadors i tècnics. 

La majoria de fàbriques petites tenen un dèficit de tècnics qualificats, tenen 

subcontractes o directament tenen enginyers multi funció, que han de treballar en 

massa camps alhora, la qual cosa els hi treu competitivitat quan es tracta d’assumptes 

d’alta qualificació especialitzada. 

Normalment les raons econòmiques i l’escassa visió, en matèria de seguretat, a mig o 

llarg termini dels industrials, gerents, directors i altres responsables porten a la 

conclusió errònia de que les inversions en seguretat han d’obtenir el qualificatiu de 

despesa i no d’inversió.  

Aquests problemes s’accentuen quan les fàbriques a nivell estatal, han d’esprémer tots 

els recursos, han de comprar maquinària en el mercat d’ocasió, han de fer “retrofits” i 

adaptar les seves línies a les necessitats de la demanda, a novetats tecnològiques en 

processos industrials i en l’avenç tecnològic en general en els propis productes que 

han d’injectar en el mercat. 

A més, en algunes ocasions les empreses industrials sí disposen de personal 

teòricament especialitzat en seguretat ( tècnics de prevenció de riscos laborals ). En la 

pràctica, la mateixa situació queda extrapolada a aquest tipus de professionals ja que 

dins del camp també existeixen diferents vessants, com poden ser les disciplines 

d’ergonomia, seguretat en el treball i la d’higiene industrial ( estudi de les malalties 

professionals per contaminants químics, físics i bacteriològics ) i medicina del treball. 
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Sovint aquests professionals tenen molts problemes per aconseguir una suficient 

capacitat analítica en la integració de maquinària segura dins un entorn laboral segur, 

analitzar i avaluar aquestes instal·lacions, formar els seus tècnics de manteniment i 

desenvolupar les seves funcions. Per això un dels serveis principals que oferirà 

l’empresa serà la formació i actualització de coneixements d’aquests tècnics en 

empreses clients, així com els diferents departaments que puguin resultar-ne afectats. 

En apartats posterior es farà una classificació dels tipus de projectes que pot 

necessitar cada client. 
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1.6. Abast del projecte 

 

La creació d’aquesta empresa té com a objectiu poder ser rendible a curt termini i 

créixer lentament. Un creixement sostingut i saludable pot portar a plantejar altres 

objectius de creixement a mig termini.  

Tot i això l’essència de l’empresa serà concentrar el màxim de “expertise”, i poder ser 

un referent en el camp que treballa amb la finalitat de no perdre de vista mai el “core 

business” de la companyia: la transmissió de coneixement especialitzat.  

L’àmbit geogràfic d’abast de l’empresa té sentit a nivell estatal. Ja que les normes, lleis 

i directives contenen una gran càrrega d’informació que, depenent del país, pot patir 

lleugeres adaptacions o diferències que dificulten la feina. Tot i això, una part important 

de l’empresa, el consulting, podria saltar-se qualsevol tipus de barrera geogràfica, 

especialment quan es parlin de projectes de marcat CE de maquinària, anàlisi 

tecnològic de circuits elèctrics, esquemes, etc.  

Una de les tendències europees de les ultimes dècades es importar maquinària de 

fora, ja sigui per preu o tecnologia, en aquests casos es molt habitual que els 

assessors contractats s’hagin de desplaçar als països on es troba el disseny i 

assemblatge de certes parts de la màquina. El cas més habitual es troba en 

l’adquisició de maquinària de fabricants asiàtics. 
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1.7. Aptitud i perfil  professional necessari 

 

Aquest projecte vol destacar la figura professional de l’enginyer de seguretat. 

Actualment, no existeix cap titulació específica per convertir-se en aquest perfil, amb la 

qual cosa podem considerar que és un combinació de diferents disciplines i d’una 

experiència determinada. 

Com s’ha dit, en l’actualitat no existeixen molts professionals del perfil d’enginyer 

d’aplicació en seguretat o “safety engineer”. Precisament les principals webs del sector 

de recerca laboral, com infojobs, incorporen algunes ofertes amb una demanda 

complicada de recercar. I és que la combinació de les diferents disciplines que formen 

a l’enginyer en seguretat són de vegades massa contradictòries entre si mateixes. 

Aquesta combinació de coneixement i experiència pot ser representat en la següent 

imatge. 

 

 

 

Figura 1 – Els 3 pilars de coneixement ( font Google )  

DRET PRL ENGINYER 
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La pregunta és evident, que tenen en comú aquestes 3 disciplines? 

La resposta és una mica enrevessada, resulta que un enginyer de seguretat, ha de 

tenir una clara vocació en enginyeria. És evident que l’anàlisi de maquinària es fa 

impossible si no es tenen uns conceptes i criteris bàsics en mecànica, electricitat i 

electrònica. 

Al mateix temps, diversos enginyers poden tenir problemes a l’hora d’enfrontar un 

camp com la prevenció de riscos laborals. En aquest camp s’han de tenir en compte 

diferents tècniques i metodologies, així com saber aplicar diferents documents que 

regulen el disseny, l’ús i les característiques dels equips de treball i les màquines en el 

sector industrial. D’aquí és d’on surt la necessitat, també, d’aprendre uns mínims 

conceptes sobre lleis i normatives. Existeix milers de normatives i lleis a nivell mundial 

que s’han de poder tenir sempre disponibles per consulta però, quan es tracta d’aquest 

sector, encara amb més raó s’ha de tenir un coneixement constant, que canvia 

constantment i que és adequat tenir en ment, doncs moltes vegades l’aplicació mental 

d’aquestes textos s’ha de fer sobre el propi treball de camp, a les plantes industrials. 

Per tant, la figura de l’enginyer en seguretat, queda ben definida com a un enginyer, 

preferiblement en química, electricitat, electrònica, mecànica o industrial que a més a 

més tingui el títol de prevenció de riscos laborals i que tingui experiència en el camp de 

la seguretat industrial, especialment amb el sector de la maquinària industrial de tot 

tipus. 

En el cas concret d’aquest projecte, la titulació d’organització industrial persegueix 

també l’àmbit de la gestió empresarial industrial. 

A mode de resum, la combinació dels tres perfils professionals és necessària pels 

següent motius: 

 

1.7.1. Perfil legal 

 

S’ha de tenir una mica de criteri entre el que és i no legal. Existeixen una sèrie 

d’aspectes que cal tenir ben assimilats i estar acostumat a tractar. Ni cal dir que un 
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advocat per si sol no tindria les competències suficients per desenvolupar la tasca de 

tècnic de seguretat. 

 

1.7.2. Perfil de Prevenció de riscos laborals 

 

Existeixen tota una sèrie de disciplines i metodologies per analitzar i estimar els perills 

en els llocs de feina. El professional de la prevenció té un ventall d’aplicació molt 

ampli. Tot i existir en l’actualitat una titulació oficial universitària, el gran problema és 

aquesta varietat de les disciplines, la majoria no tenen cap relació entre elles, amb la 

qual cosa i contràriament al que molta gent en pensa, tècnics de prevenció de riscos 

n’hi ha de diversos tipus, amb perfils molt diferents entre ells. 

 

1.7.3. Perfil d’enginyer/a 

 

És la base del perfil professional, el coneixement de les màquines ens obliga a tenir 

una titulació i experiència en l’àmbit de l’enginyeria. L’electricitat i mecànica seran dues 

especialitats de gran ajuda per desenvolupar la feina. Aquesta part de l’empresa, com 

s’explicarà més endavant, es portarà a terme mitjançant partners, l’objectiu d’aquesta 

decisió es poder centrar-se en la part en que es coneix millor el mercat i la tècnica 

però sense oblidar la possibilitat de poder donar qualsevol tipus de servei relacionat 

que requereixi el client.  
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2. ESTUDI DE L’ENTORN  

 

Les necessitats que pot tenir el mercat tenen una font d’informació que és la base de 

tot. Només analitzant els accidents a l’estat espanyol, podem entendre d’on surten les 

necessitats reals d’aquest projecte. 

 

2.1. Nivells d’accidentabilitat a Espanya 2009 - 2013 

 

L’origen de tot el projecte té una doble vessant: humana i tecnològica.  

La vessant humana ve donada per l’origen de tot, és a dir, el nivell d’accidentabilitat en 

Espanya. L’objectiu final de l’empresa és ajudar a les empreses  i les persones, reduint 

el nombre d’accidentats i millorant la seva vida laboral i personal. 

Desgraciadament, els accidents, ferits i greus conseqüències dels mateixos són la font 

principal de càrrega del treball per a aquesta empresa. 

 

Considerant la consulta de les estadístiques de l’institut nacional de seguretat i higiene 

al treball (INSHT), es procedeix a donar una sèrie de gràfiques i resultats que 

expliquen la necessitat. 

 

2.2. Distribució accidents amb baixa laboral 

 

En les següents distribucions es vol reflectir el nombre d’accidents que han hagut a 

l’estat espanyol els darrers anys, el principal interès radica en veure el nombre total 

relatiu d’accidents que passen en els propis centres de treball, és a dir podem fer un 

primer filtre que constitueixen els accidents “in itinere” i que no aportarien res al 

negoci. 
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2.2.1. Dades 2009 

 

 

Figura 2 – Índexs d’accident amb baixa amb distribució percentual 2009 ( font INSHT ) 

 

2.2.2. Dades 2010 

 

 

Figura 3 – Índexs d’accident amb baixa amb distribució percentual 2010 ( font INSHT ) 
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2.2.3. Dades 2011 

 

Figura 3 – Índexs d’accident amb baixa amb distribució percentual 2011 ( font INSHT ) 

 

2.2.4. Dades 2012 

 

Figura 4 – Índexs d’accident amb baixa amb distribució percentual 2012 ( font INSHT ) 
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2.2.5. Dades 2013 

 

Figura 5 – Índexs d’accident amb baixa amb distribució percentual 2013 ( font INSHT ) 

 

2.2.6. Conclusions 

 

Amb aquestes sèries de dades podem obtenir un important filtre, ja d’entrada veiem 

l’evolució inexistent entre la relació d’accidents als centres de treball i en els viatges 

cap als mateixos o des de els mateixos. 

El valor relatiu oscil·la entre 86 - 87% en les darreres sèries de dades estadístiques, 

això vol dir que, ja d’entrada, tenim un mercat potencial d’aquest valor per a vendre i/o 

transmetre els serveis de l’empresa. 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  27 de 166 
 

 

2.3. Evolució dels accidents de treball i els seus índexs d’incidència. 

 

 

Figura 6 – Evolució accidents i d’índexs 2009 ( font INSHT ) 

 

 

2.4. Accidents durant la jornada laboral classificats per sectors d’activitat 

professional 

 

Un cop feta la primera aproximació, podem intentar apropar-nos més al “core 

business” de l’empresa. No hem d’oblidar que el principal motiu serà el suport a la 

reducció d’accidents i el foment de la seguretat en entorns industrials. Considerant 

això resultarà també molt interessant conèixer la situació per àmbit d’activitat. 
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2.4.1. Dades 2009 

 

 

Figura 7 – Accidents per sector laboral 2009 ( font INSHT ) 

 

 

2.4.2. Dades 2010 

 

 

Figura 8 – Accidents per sector laboral 2010 ( font INSHT ) 
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2.4.3. Dades 2011 

 

 

Figura 9 – Accidents per sector laboral 2011 ( font INSHT ) 

 

2.4.4. Dades 2012 

 

 

Figura 10 – Accidents per sector laboral 2012 ( font INSHT ) 

 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  30 de 166 
 

2.4.5. Dades 2013  

 

 

Figura 11 – Accidents per sector laboral 2013 ( font INSHT ) 

2.4.6. Evolució dels accidents per sector 

 

 

Figura 12 – Evolució accidents per sector 2006 - 2012 ( font INSHT ) 
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Detall dels índexs d’incidència i mortals per sector 

 

 

Figura 13 – Evolució accidents per sector 2006 - 2012 ( font INSHT ) 

 

Figura 14 – Evolució accidents mortals per sector 2006 - 2012 ( font INSHT ) 
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2.4.7. Conclusions 

 

Una vegada exposats els índexs relatius, i veient l’evolució dels mateixos des de 2006, 

veiem que el sector industrial destaca sobretot per estar sempre en segona posició en 

quant a percentatge d’accidents mortals, índexs d’incidència total i els índexs 

d’incidència dels mortals. En els darrers 5 anys, s’ha anant reduint la gran diferència 

que tenia respecte al sector  construcció i s’ha millorat en la duració mitjana de les 

baixes per incapacitat. És a dir, la industria continua tenint molts accidents però més 

lleus i amb baixes de menor durada per als operaris. 

Aquestes dades, lamentables per altra banda, continuen sent la base del volum de 

treball que pot entrar en la companyia, on l’habilitat de saber trobar-lo serà també un 

factor clau. 
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2.5. Índexs d’incidència per secció concreta d’activitat 

 

El que ha quedat clar fins ara, és que el sector industrial és una gran font de 

problemes i maldecaps quan ens referim a la lluita contra la sinistralitat laboral. Ara és 

el torn d’indagar més dins d’aquestes estadístiques. Un cop ens hem referenciat i 

situat dins el mapa laboral, toca saber posar l’accent en les seccions industrials que 

són més sensibles al fenomen dels accidents laborals. 

S’ha de tenir en compte que el sector industrial té moltíssimes seccions diferents, 

moltes tipologies de fàbriques, manufactura, transformació, etc. 

A partir d’aquí podem continuant analitzant dades per poder filtrar encara més la 

informació que ens interessa. 
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2.5.1. Dades 2009 

 

 

Figura 15 – Índex d’incidència per secció d’activitat 2009 ( font INSHT ) 

2.5.2. Dades 2010 

 

Figura 16 – Índex d’incidència per secció d’activitat 2010 ( font INSHT ) 
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2.5.3. Dades 2011 

 

Figura 17 – Índex d’incidència per secció d’activitat 2011 ( font INSHT ) 

 

2.5.4. Dades 2012 

 

Figura 18 – Índex d’incidència per secció d’activitat 2012 ( font INSHT ) 
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2.5.5. Dades 2013 

 

Figura 19 – Índex d’incidència per secció d’activitat 2013 ( font INSHT ) 

 

Figura 20 – Índex d’incidència per sector d’activitat 2013 ( font INSHT ) 
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2.5.6. Conclusions 

 

Les dades d’anàlisi sobre seccions, dins dels diferents sectors, requereixen un temps 

de paciència per ser analitzades com cal. 

Com es pot observar en l’evolució dels darrers anys, el sector de la industria extractiva 

té sempre els més grans índexs d’accidents però, això sí, referenciats a 100.000 

treballadors, ja que és el mode habitual de calcular-ho. 

Fent aquests càlculs, tindrem un índex molt superior al de qualsevol altra activitat. No 

obstant, aquesta dada en realitat el que diu és que tenim un percentatge molt alt de 

treballadors que tenen accidents d’un sector que, per altra banda, aglutina molt menys 

volum de força laboral absoluta. 

La indústria de l’energia apareix gairebé sempre com segon sector d’activitat amb més 

gran índex d’accidentabilitat. 

En la gràfica de 2013, podem veure com l’industria manufacturera, aquella en la que 

ens volem centrar, aglutina un gran nombre d’accidents mortals en relació als seus 

índexs d’incidència. Amb aquesta altra lamentable dada, veiem com és un sector on 

cal invertir molts recursos i que continua sent un argument de pes per invertir en 

aquest mercat concret. 

En tots els casos d’anàlisi apareixen índexs per sobre de la mitjana i, quan es veu tot 

en perspectiva d’accidents totals greus i mortals, sempre apareix en la segona o 

primera posició en accidents mortals i en primera posició destacada en nombre 

d’accidents laborals ( més de 72.000 durant l’any 2013 ). 
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2.6. Índexs d’incidència per comunitat autònoma 

 

Un cop filtrada la informació per any, per sector, per nombre d’accidents amb morts en 

relació a 100.000 treballadors i per secció d’activitat, falta saber ubicar-se dins el 

mapa.  

Les següents sèries de dades ens aportes la localització geogràfica i concentració 

d’accidents a l’estat espanyol. 

Coneixent les dades per comunitat autònoma, ens farem una idea d’on ha d’estar 

ubicada l’empresa i a on ha de dedicar els recursos i esforços principals. 

Sempre s’ha de pensar que la ubicació de l’empresa dona l’avantatge geogràfic, és a 

dir, com més a prop del “focus” de feina estigui ubicada, més baixa resulta la despesa 

en transport i logística, en general. 
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2.6.1. Dades 2009 

 

 

Figura 21 – Índex d’incidència per CCAA 2009 ( font INSHT ) 
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2.6.2. Dades 2010 

 

 

Figura 22 – Índex d’incidència per CCAA 2010 ( font INSHT ) 
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2.6.3. Dades 2011 

 

 

Figura 23 – Índex d’incidència per CCAA 2011 ( font INSHT ) 
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2.6.4. Dades 2012 

 

 

Figura 24 – Índex d’incidència per CCAA 2012 ( font INSHT ) 
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2.6.5. Dades 2013 

 

 

Figura 25 – Índex d’incidència per CCAA 2013 ( font INSHT ) 
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2.6.6. Conclusions 

 

L’anàlisi de les dades, classificades per comunitat autònoma, son realment 

escandaloses per que fa a Catalunya. Existeix una gran diferència entre la quantitat 

d’accidents que succeeixen a Catalunya i la resta de l’estat Espanyol. Només 

Andalusia pot, en alguns  anys, treure a Catalunya el dubtós honor de ser la comunitat 

amb més morts. Els motius que expliquen això són diversos. Catalunya és la primera 

comunitat industrialitzada i té la més gran aglutinació de força laboral dedicada a la 

indústria. En indústria manufacturera és, evidentment, el motor de l’estat espanyol. En 

el cas d’Andalusia, tot i estar en uns índexs de mortalitat absoluta similars  a 

Catalunya, s’ha de tenir en compte que les morts venen de sectors i seccions amb 

molta menys densitat de força laboral que les especialitats industrials, així que no 

podem considerar Andalusia com a recurs principal per enfocar la feina de l’ empresa. 

 

L’efecte de mortalitat absoluta, en el cas de Catalunya, queda lleugerament esmorteït 

en l’índex d’incidència mitjana, precisament per la gran quantitat de gent que hi 

treballa. Podem veure que d’ocupar el primer o segon lloc en quant a morts absolutes 

i/o accidents greus es passa a ocupar posicions que van des de la cinquena a la 

setena en els darrers anys, la qual cosa no fa més que evidenciar que es destinen 

recursos, que existeixen empreses, que hi ha esforços governamentals oficials i tot a 

així segueix estant-se en una molt dolenta situació. 

Això no fa més que reforçar la teoria de que la empresa té, a Barcelona, la ubicació 

més encertada. 

 

2.7. Distribució percentual per gènere i franja d’edat. 

 

En les anteriors distribucions, hem arribat a conclusions que permeten ubicar 

l’empresa, saber a quin tipus de clients es podrà atendre, on es concentra el més gran 

volum d’activitat per sector i secció i les prioritats del mercat nacional. Ara s’exposen 

dades sobre les edats dels accidentats, d’aquest mode poden sortir idees de quin tipus 

de formació i serveis donar i a quin tipus de clients més concrets. 
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2.7.1. Dades 2009 

 

 

Figura 26 – Índex d’incidència per edat 2009 ( font INSHT ) 

 

 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  46 de 166 
 

2.7.2. Dades 2010 

 

 

Figura 27 – Índex d’incidència per edat 2010 ( font INSHT ) 
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2.7.3. Dades 2011 

 

 

Figura 28 – Índex d’incidència per edat 2011 ( font INSHT ) 
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2.7.4. Dades 2012 

 

 

Figura 29 – Índex d’incidència per edat 2012 ( font INSHT ) 
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2.7.5. Dades 2013 

 

 

Figura 30 – Índex d’incidència per edat 2013 ( font INSHT ) 
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2.7.6. Conclusions 

 

Evidentment, l’anterior sèrie estadística no té el valor, com a informació, que podien  

tenir les cinc primeres, ja que han ajudat a confirmar la ubicació de l’empresa i el 

sector on pot treure més volum de comandes. No obstant, a nivell de curiositat, ens 

ajuda a veure els sector de professional més desprotegits contra els accidents. 

Fer una anàlisis objectiva és molt complex per a aquest estudi de franja d’edat. 

En els col·lectius més joves, com es pot veure, el nombre absolut de mortalitat és 

inversament proporcional a l´índex d’incidència mitjana que s’obté. Les raons són que, 

evidentment, existeix un molt petit percentatge de treballadors en la franja de 16 a 24 

anys, ja que molts d’aquests joves encara no han accedit al mercat laboral. A més, 

aquest decalatge entre dades també es veu afectat pel fet que el joves, molt sovint, 

accepten feines de molt baixa qualificació, remuneració i amb escasses mesures de 

seguretat, amb las qual cosa estan predisposats a assumir més riscos. 

En la franja més amplia, com podem veure la franja de 40 – 60 anys és la més 

afectada a nivell absolut, és a dir és la més alta concentració de força laboral, i al 

mateix temps té els índexs d’incidència més baixos. És a dir, hi ha més accidents a 

nivell absolut però els treballadors assumeixen menys riscos en general, com 

demostra que tenen l’índex més baix des de la franja dels 40 anys, 

En tot el sector entre 35 i 50 anys es pot assegurar que existeix un problema de base 

en la seva cultura preventiva.  

Existeixen dues generacions senceres que han crescut, s’han educat i s’han inserit en 

el mercat laboral amb una molt dolenta cultura en PRL, cosa que també afecta de 

mode decisiu a augmentar aquests ratios. 

La idea principal que podem treure per a l’empresa, és la de potenciar la part de 

formació, idear programes de sensibilització entre els més joves i tractar de canviar la 

visió de la franja central d’edat. Tot això pot donar feina en l’entorn acadèmic, 

universitats, escoles, etc. 
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2.8. Accidents mortals a Espanya 

 

Per desgràcia, aquest apartat s’ha de comentar de qualsevol manera. Es tracta 

d’informació molt sensible i perjudicial, on segur que qualsevol lector coneix algun cas 

proper, no obstant és una de les dades crítiques per poder unir el servei tècnic i 

d’enginyeria que vol fer l’empresa amb la seva obra més social i de suport a les 

persones en general i als treballadors industrials, en particular. 

 

2.8.1. Dades 2009 

 

Figura 31 – Distribució accidents mortals 2009 ( font INSHT ) 
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2.8.2. Dades 2010 

 

 

Figura 32 – Distribució accidents mortals 2010 ( font INSHT ) 
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2.8.3.  Dades 2011 

 

 

Figura 33 – Distribució accidents mortals 2011 ( font INSHT ) 

 

2.8.4. Dades 2012 

 

 

Figura 34 – Distribució accidents mortals 2012 ( font INSHT ) 

 

2.8.5. Conclusions 

 

Els accidents que resulten mortals, en general, són uns fets lamentables que deixen 

les carències de les empreses molt a la vista de tothom.  

La repercussió empresarial, humana, social i corporativa té efectes negatius que molts 

sovint resulten incalculables per a les empreses. 
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Cada accident mortal és comunicat a l’INSHT immediatament, té repercussió en les 

mitjans de comunicació generalistes i, evidentment, en els mitjans de comunicació 

especialitzats i específics. 

Com s’ha anat comentat de mode reiteratiu, el gran impacte que genera la mort de 

treballadors, així com els accidents greus, constitueixen el més gran incentiu que 

poden tenir les empreses industrials per invertir diner, mitjans i capital humà en la lluita 

contra accidents i el foment de la seguretat  a la feina. 

L’estratègia de l’empresa haurà d’anar molt centrada en perseguir aquetes fets 

lamentables.  
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2.9. Comparativa europea 

 

 

Figura 35 – Comparativa Accidents Espanya / Europa ( font LEX-EUROPE ) 

 

 

La comparativa d’Espanya amb altres països de la UE, no deixa l’estat gaire ben parat, 

doncs només té dos països amb més accidents laborals que comporten  més de 3 dies 

de baixa laboral. El cas és que aquestes dades són absolutes i no relatives, sabent 

que Alemanya i França tenen un molt més potent sector industrial, la dada resulta 

realment dolenta. Al mateix temps és tota una oportunitat per intensificar el nombre i 

qualitat de serveis que s’ha de continuar proveint, en matèria de normativa de 

seguretat industrial europea i estatal. 
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3. ESTUDI DE MERCAT 

 

3.1. Situació actual teixit industrial Espanya 

 

La situació del teixit industrial espanyol a 2013, és una de les pitjors que es recorden 

en els darrers 30 anys. En els darrers anys, la falta de competitivitat, incentius i aposta 

per part de les institucions s’està emportant per davant diverses industries, 

especialment industries petites. En les indústries grans els efectes es noten en 

retallades, baixades de sou i externalització de serveis especialitzats. 

Fent servir indicadors de l’afiliació a la SS en els darrers 5 anys, es pot obtenir 

informació molt més visual ( font Ministeri de treball ). 

 

 

Figura 36 – Evolució afiliació SS ( font MINISTERIO DE TRABAJO ) 

 

Aquest panorama desolador, si bé indica una tendència a la baixa pel que fa a la 

fundació de noves empreses, al mateix temps genera certa esperança a les empreses 

que proporcionen serveis, per una banda la majoria d’indústries necessiten ser més 

http://www.elcaptor.com/wp-content/uploads/2013/10/Evolucion-Afiliacion.png
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competitives cada dia, amb la qual cosa faran servir els recursos que calguin per 

allargar la vida de les màquines, la modificació de les mateixes en el seu ús etc. Això 

dona una via d’entrada al negoci de la consultoria. Per una altra banda, cada cop es 

prescindeix més, a nivell industrial, del tipus de professional que pugui donar aquest 

assessorament internament, per estalviar costos les posicions es minimitzen i les 

múltiples tasques que se’ls exigeixen als enginyers donen més oportunitats de mercat. 

Centrant-nos en els tipus d’indústria que disposa Espanya, hi ha dades que salten a la 

vista. Com per exemple la distribució geogràfica de la industria pel territori. 

 

 

Figura 37 – Distribució teixit industrial Espanya ( font MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y TURISMO ) 

 

La informació que ens dona aquest mapa es ben clara, les oportunitat laborals per a 

una empresa com SOLUcTIONS són ben a prop, són a casa, a Catalunya però també 

al Llevant, Euskadi i Sud de Madrid. Entre els sectors claus que es maneguen a 

Espanya, hi ha un sector que no para, que és constant, que genera un gran volum de 

feina i que, a més, en l’actual context de crisi que tenim té bones perspectives per als 

propers anys: L’automoció. 

Paradoxalment, en els darrers anys, les baixades de salaris i costos estan generant 

que diverses marques prefereixen deslocalitzar algunes de les seves fàbriques 

europees cap a Espanya. Això és tradueix en l’adjudicació de models de cotxes per a 
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les fàbriques espanyoles. Amb el conseqüent volum de treball per a les fàbriques i els 

seus múltiples proveïdors. 

 

 

Figura 38 – Distribució a Espanya sector automòbil ( font Expansion) 

Dit d’una altra manera, amb dades i xifres. El sector automoció aporta actualment el 

10% del PIB, genera 300.000 llocs de feina directes o indirectes i és l’únic sector 

industrial que està mantenint o fins i tot creixent en els darrers anys. 

 

 

Figura 39 – Distribució a Espanya sector automòbil ( font abc.es) 
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Només a Catalunya, aquest sector dona feina  a 100.000 persones directes i també 

indirectes, tot generant un volum negoci de 12.000 milions d’euros.  

 

Qualsevol empresa del sector industrial que tingui maquinària en les seves 

instal·lacions pot ser un client potencial. Actualment a Espanya, es disposa d’un dels 

parcs de maquinària industrial més antiquats de la Unió europea. Depenent del sector 

existeixen certs tipus de projectes, com l’adequació de maquinària, que continuen sent 

rendibles a dia d’avui degut a la durabilitat de certs equips, com per exemple els casos 

de mecanitzats. 

 

3.2. Estudi de la competència. 

 

3.2.1. Multinacionals 

 

Actualment a Espanya, pràcticament totes les grans empreses mundials de 

l’automatització, amb funcions de consulting en seguretat hi tenen presència. Les 

empreses més importants en aquest sentit són: PILZ, SIEMENS, SICK, OMRON, 

ROCKWELL i SCHNEIDER. En aquests casos, la gran majoria de tècnics que 

disposen són enginyers que s’han “reciclat” cap al món de la seguretat sense perdre 

de vista el seu fons professional. 

 

3.2.2. Serveis de prevenció 

 

A més, existeixen multitud de serveis de prevenció que poden oferir serveis relacionats 

amb l’assessorament i la formació a empreses, aquestes empreses entren quasi 

sempre per preu, ofereixen uns serveis molt econòmics però, això si, amb un molt 

menor rigor tècnic. 

Davant d’aquest panorama, evidentment és difícil poder competir amb autèntics 

gegants de la seguretat a nivell mundial. Es fa igualment difícil entrar a competir amb 

empreses de preus “rebentats”.  Tot i això, després de diversos anys d’experiència es 

pot entreveure que aquestes empreses tenen clars punts dèbils que cal explotar. 
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3.2.3. Empreses tecnològiques  

 

Les empreses tecnològiques tenen una falta important de tècnics “especialistes” i amb 

experiència de PRL. Tot i tenir titulacions, són persones del món de l’enginyeria que 

han après quasi tot a través de la seva feina i des de la perspectiva de l’empresa 

tecnològica. A més, una de les peculiaritats d’aquestes empreses, es que només solen 

tenir una seu al territori nacional. Omplen la resta del territori amb tècnics comercials 

destinats, amb una xarxa estratègica que dona suport als clients per vendre producte 

però no serveis. Per poder atendre demandes de servei, el volum de feina ha de ser 

considerable, arribant a delegar aquelles ofertes que no satisfan els mínims que 

l’empresa considera. En cas contrari, és mes rendible tenir els seus tècnics treballant 

en altres tipus de projectes. 

Els serveis de prevenció, en canvi, són tot el contrari, tenen un millor coneixement de 

normatives i més facilitat a l’hora d’aplicar-ne però no tenen ni l’experiència ni el 

coneixement suficient per poder fer informes des de la vessant tecnològica. 

 

3.2.4. Aliances 

 

Aprofitant aquetes debilitats es pot executar una estratègia clara envers la 

competència: 

- Donar suport en projectes de petita escala, que no siguin rendibles per a una 

gran corporació però, en el nostre cas poden ser una font d’ingressos més que 

acceptable. En aquest sentit es pot treballar com a “subcontracte” d’aquestes 

empreses. 

 

- Oferir un tipus de servei molt més de col·laboració a casa del client, una de les 

grans avantatges és que la feina no ha d’anar condicionada a la compra de cap 

material. Això dona una més gran confiança i objectivitat a les decisions del 

client. Ja que sabrà 100% que no se li esta recomanant allò que el fa gastar 

més diners, només allò que l’ajuda. 
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- Tenir preus de satisfacció per a un “autònom”. El nucli de l’empresa 

SOLUcTIONS és una sola persona, és un projecte personal, per tant ha de ser 

realista i tenir els peus en el terra en quant a xifres, és molt important facturar 

però també és molt important mantenir una agenda completa i tenir comandes 

constantment, per a això s’ha d’entrar també per preu a competir per clients. 

 

- S’ha d’aconseguir ser un professional de referència. Per aconseguir això és fa 

necessari participar activament en seminaris, cursos, ponències i qualsevol 

acte relacionat amb el tema que es vagi celebrant. S’haurà de mantenir 

contacte estret amb les mútues d’accidents, per saber les tendències en quant  

a seguretat que es mouen pel mercat i les conseqüències positives i negatives 

dels accidents. 

 

- Aplicant aquestes mesures, es pot arribar a convertir el que ha de ser la nostra 

competència, en el nostre millor aliat. 
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3.3. Tipus i classificació  de clients. 

 

L’estratègia escollida per obtenir i fidelitzar clients passa per atacar les empreses 

relacionades amb el sector industrial en general i d’automòbil en particular. Els clients 

més importants han de ser aquells que no tenen infraestructura per atendre les 

necessitats d’altres clients de més potents o, simplement, no tenen les posicions dels 

“enginyers de prevenció” ben definides o coberta, per falta de rendibilitat en les 

mateixes. 

3.3.1. Multinacionals del sector  

 

L’estratègia marcada serà aprofitar aquells tipus de projectes que no vulguin assumir, 

per costos o per nivell de rendibilitat. En aquests cursos o assessorament es pot portar 

la imatge corporativa de l’empresa client. També es pot pactar recomanar algunes 

solucions amb productes d’aquesta empresa. Per treure’n un benefici mútuament. 

 

3.3.2. Mútues de prevenció i d’accidents 

 

Participar activament i contactar amb mútues de prevenció, que tinguin informes 

d’accidentabilitat laboral on es puguin trobar oportunitats laborals. 

 

3.3.3. Petits i mitjans integradors 

 

Normalment els petits i mitjans integradors tenen poc personal especialitzat en 

seguretat industrial, així que és molt habitual subcontractar serveis, cursos i 

assessorament. 

 

3.3.4. Grans empreses industrials  
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En les empreses grans se solen destinar bones quantitats de recursos en formació 

continuada. 

 

3.3.5. Centres de formació  

 

Tot i tenir el problema de la competència massificada, sempre pot ser una bona 

oportunitat d’obrir mercat i continuar fent networking. Entrar en aquests tipus de 

centres passa per l’estratègia de baixar preus. 

 

3.3.6. Institucions oficials 

 

Centres INSHT, Centre GENCAT condicions de treball: Sempre busquen 

col·laboracions de personal experimentat per a realitzar xerrades, ponències i 

participar en els cursos de formació. 

Universitats i centres o fundacions privades de formació, Màsters, postgraus 

especialitzats, Càtedres concretes: La xarxa de contactes en aquests centres ha de 

ser constant oferint els serveis. 

 

 

3.4. Anàlisi DAFO 

L’anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar 

les 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). 
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- 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 DAFO 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. 

 

FORTALESES DEBILITATS 

És una empresa sense necessitat 
d’inversió ni finançament. 

Pot resultar complex donar-se a 
conèixer entre clients nous. 

Els marges poden ser molt més baixos 
que en la competència. 

Davant d’impagats l’empresa té poc pes 
polític i poca força. 

L’empresa no genera gairebé despesa i 
té un manteniment molt baix. 

Dificultats per atendre diversos projectes 
al mateix temps en els inicis. 

OPORTUNITATS AMENACES 

Tot aquell projecte residual que les 
grans empreses no fan per poc rendible. 

Empreses més grans amb capacitats de 
maniobra gegant. 

Tracte proper amb el client, projectes 
detallistes. 

Les PYME de competència directa. 

Campanyes de formació gratuïta, 
col·laboració amb centres de formació. 

Els retards en els pagaments de les 
empreses clients. 
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3.5. Estratègia i pla d’acció 

 

Les pautes de l’estratègia  per vendre serveis es van desenvolupant en els diferents 

apartats anteriors i posteriors. Allà on s’expliquen les oportunitats de mercat es fan 

també ressenyes al mode d’actuar. 

Després de veure els apartats anteriors, amb les empreses més importants que podem 

trobar, l’estratègia que ha d’adoptar l’empresa ha de ser molt clara. 

Els punts més importants per executar-la són els següents. 

- Buscar aliances amb les multinacionals del sector, especialment amb aquelles 

que tenen projectes “brossa” que no volen o no prioritzen atendre. 

- Col·laboració permanent amb les mútues de prevenció i d’accidents. Amb un 

intercanvi permanent d’informació i formació, per mantenir-se al dia. 

- Atacar sempre i publicitar-se en els serveis de PRL i departaments de 

seguretat i enginyeria de processos en empreses grans, especialment 

automòbil i part supplier. 

- Recaptar informació sobre accidents greus i/o mortals a Espanya. Fer 

campanyes agressives de formació, assessorament i serveis en general en 

aquelles plantes on s’han produït. 

- Participació activa en tots els seminaris i reunions possibles de seguretat. 

- Disponibilitat d’un soci en enginyeria, que pugui actuar sota el nostre nom per a 

realitzar projectes d’enginyeria. 

 

En el cas del pla d’accions a portar a terme, tenim el mateix exemple que amb 

l’estratègia, diversos punts que deuen de conformar aquest apartat estan distribuïts 

amb el seu propi apartat durant la memòria. De totes maneres es fa una sèrie de 

ressenyes per saber-se guiar a través de d’aquest document. 

 

3.5.1. Producte 

 

Com es va repetint, el portafolio de l’empresa ha de ser lleuger, curt i clar, sense grans 

canvis i mantenir-se sempre a un nivell alt de qualitat. 



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  66 de 166 
 

 

3.5.2. Política de preus 

 

El condicionant del preu sempre s’analitza igual. Per a tots els serveis s’han consultat 

els preus de 5 empreses principals del sector i s’ha reduït el preu que en resulta de 

mitjana, d’aquest mode sempre podem ser competitius davant de les grans empreses i 

se’ns presenta com a una alternativa raonable, tant a nivell de competidor com a nivell 

d’aliança. 

 

3.5.3. Canals de distribució 

 

El posicionament web de l’empresa és, com tots sabem avui en dia, un requisit 

imprescindible i no un avantatge. A més d’aquesta posició són necessaris canals poc 

convencionals, el desenvolupament de relacions amb les mútues, amb l’INSHT, amb 

les xerrades, events i congressos i les diferents multinacionals del sector són un canal 

bàsic en la distribució, aquesta idea es desenvolupa en apartats posteriors. 

 

 

4. NORMES I REFERÈNCIES 

 

La existència d’aquest projecte no tindria cap sentit si no hi hagués una sèrie de 

normes de referència. 

Evidentment, tot el negoci gira al voltant del compliment i la conformitat amb les 

directives, lleis i normatives europees, així com les seves transposicions a les 

legislacions espanyoles. 

 

4.1. Lleis de referència. 

 

Els documents de referència per a desenvolupar la feina en aquesta empresa són: 
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4.1.1. Llei RD 31/95 de prevenció de riscos laborals.  

 

És la llei pionera en l’estat espanyol i avui en dia continua vigent, marca totes les 

obligacions i deures per als empresaris espanyols, en matèria de prevenció de riscos 

laborals.  

La normativa sobre prevenció de riscos laborals està constituïda per aquesta Llei, les 

seves disposicions de desplegament o complementàries i totes aquelles altres normes, 

legals o convencionals, que continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures 

preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit. 

 

L'article 40.2 de la Constitució espanyola encarrega als poders públics, com un dels 

principis rectors de la política social i econòmica, que vetllin per la seguretat i la 

higiene en el treball. 

Aquest manament constitucional comporta la necessitat de desenvolupar una política 

de protecció de la salut dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscos derivats de 

la seva feina i troba en aquesta Llei la base fonamental. S'hi configura el marc general 

en què cal desenvolupar les diferents accions preventives, en coherència amb les 

decisions de la Unió Europea, que ha expressat la seva ambició de millorar 

progressivament les condicions de treball i d'aconseguir aquest objectiu de progrés 

amb una harmonització gradual d'aquestes condicions en els diferents països 

europeus. 

Per tant, de la presència d'Espanya a la Unió Europea se’n deriva la necessitat 

d'harmonitzar la nostra política amb la naixent política comunitària en aquesta matèria, 

preocupada, cada vegada més, per l'estudi i el tractament de la prevenció dels riscos 

derivats del treball. Bona prova en va ser la modificació del tractat constitutiu de la 

Comunitat Econòmica Europea mitjançant l'anomenada Acta única, d’acord amb  

l'article 118 de la qual els estats membres, des de la seva entrada en vigor, promouen 

la millora de l'àmbit de treball per assolir l'objectiu abans esmentat d'harmonització en 

el progrés de les condicions de seguretat i salut dels treballadors. Aquest objectiu ha 

estat reforçat en el Tractat de la Unió Europea per mitjà del procediment que s'hi 

preveu per a l'adopció, mitjançant directives, de disposicions mínimes que s’han d’anar 

aplicant progressivament. 
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Una conseqüència de tot plegat ha estat la creació d'un patrimoni jurídic europeu 

sobre protecció de la salut dels treballadors a la feina. Entre les directives que el 

configuren, la més significativa és, sens dubte, la 89/391/CEE, relativa a l'aplicació de  

es mesures a fi de promoure la millora de la seguretat i la salut dels treballadors a la 

feina, que conté el marc jurídic general on opera la política de prevenció comunitària. 

Aquesta Llei transposa al dret espanyol la Directiva esmentada, alhora que incorpora 

al que serà el nostre cos bàsic en aquesta matèria disposicions d'altres directives la 

matèria de les quals exigeix o aconsella la transferència en una norma de rang legal, 

com ara les directives 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE, relatives a la protecció de 

la maternitat i dels joves i al tractament de les relacions de treball temporals, de durada 

determinada i en empreses de treball temporal. 

 

Així doncs, el manament constitucional que conté l'article 40.2 de la nostra llei de lleis i 

la comunitat jurídica establerta per la Unió Europea en aquesta matèria configuren el 

suport bàsic en què es fonamenta aquesta Llei. A més, els nostres compromisos 

contrets amb l'Organització Internacional del Treball a partir de la ratificació del 

Conveni 155, sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball, 

enriqueixen el contingut del text legal en incorporar les seves prescripcions i donar-los 

el rang legal adequat dins el nostre sistema jurídic. 

 

Però no és sols del manament constitucional i dels compromisos internacionals de 

l'Estat espanyol d'on deriva l'exigència d'un nou enfocament normatiu. També dimana, 

en l'ordre intern, d'una necessitat doble: la de posar fi, en primer lloc, a la manca d'una 

visió unitària en la política de prevenció de riscos laborals pròpia de la dispersió de la 

normativa vigent, fruit de l'acumulació en el temps de normes de rang i orientació força 

diferents, moltes de les quals anteriors a la mateixa Constitució espanyola; i, en segon 

lloc, a la d'actualitzar regulacions ja desfasades i regular situacions noves no 

considerades anteriorment. Són necessitats que, si bé sempre revesteixen 

importància, adquireixen una transcendència especial quan es relacionen amb la 

protecció de la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, l'evolució de les 

condicions dels quals exigeix l'actualització permanent de la normativa i l’adaptació a 

les profundes transformacions experimentades. 

 

Per tot això, aquesta Llei té l'objectiu de determinar el cos bàsic de garanties i 

responsabilitats necessari per establir un nivell adequat de protecció de la salut dels 

treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, i això en el marc 

d'una política coherent, coordinada i eficaç de prevenció dels riscos laborals. 
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A partir del reconeixement del dret dels treballadors en l'àmbit laboral a la protecció de 

la seva salut i integritat, la Llei estableix les diferents obligacions que, en l'àmbit 

indicat, han de garantir aquest dret, així com també les actuacions de les 

administracions públiques que puguin incidir positivament en la consecució d'aquest 

objectiu. 

Com que aquesta Llei s'insereix en l'àmbit específic de les relacions laborals, es 

configura com una referència legal mínima en un doble sentit: el primer, com a Llei que 

estableix un marc legal a partir del qual les normes reglamentàries aniran fixant i 

concretant els aspectes més tècnics de les mesures preventives; i, el segon, com a 

suport bàsic a partir del qual la negociació col·lectiva pot desenvolupar la seva funció 

específica. En aquest aspecte, la Llei i les seves normes reglamentàries constitueixen 

legislació laboral, d'acord amb l'article 149.1.7a de la Constitució. 

 

Però, alhora –i aquí rau una de les principals novetats de la Llei–, aquesta norma 

també s'ha d’aplicar en l'àmbit de les administracions públiques, raó per la qual la Llei 

no sols té el caràcter de legislació laboral, sinó que constitueix, en els seus aspectes 

fonamentals, una norma bàsica del règim estatutari dels funcionaris públics, dictada a 

l'empara del que disposa l'article 149.1.18a de la Constitució. Amb això també es 

confirma la vocació d'universalitat de la Llei, pel fet que pretén abordar, de manera 

global i coherent, el conjunt dels problemes derivats dels riscos relacionats amb el 

treball, sigui quin sigui l'àmbit en el qual es presti el treball. 

 

En conseqüència, l'àmbit d'aplicació de la Llei inclou tant els treballadors vinculats per 

una relació laboral en sentit estricte, el personal civil amb una relació de caràcter 

administratiu o estatutari al servei de les administracions públiques, així com també els 

socis treballadors o de treball dels diferents tipus de cooperatives, sense cap més 

exclusió que les corresponents, en l'àmbit de la funció pública, a determinades 

activitats de policia, seguretat, duana, peritatge forense i protecció civil, les 

particularitats de les quals impedeixin l'aplicació de la Llei, que ha d’inspirar, això no 

obstant, la normativa específica que es dicti a fi de protegir la seguretat i la salut dels 

treballadors en aquestes activitats; en sentit similar, la Llei en preveu l'adaptació a les 

característiques pròpies dels centres i establiments militars i dels establiments 

penitenciaris. 

 

La política en matèria de prevenció de riscos laborals, com a conjunt d'actuacions dels 
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poders públics adreçades a promoure la millora de les condicions de treball per elevar 

el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, s'articula en la Llei  

d'acord amb els principis d'eficàcia, coordinació i participació, ordenant tant l'actuació 

de les diferents administracions públiques amb competències en matèria preventiva, 

com la participació necessària en aquesta actuació d'empresaris i treballadors, 

mitjançant les seves organitzacions representatives. En aquest context, la Comissió 

Nacional de Seguretat i Salut en el Treball que es crea es configura com un instrument 

privilegiat de participació en la formulació i el desenvolupament de la política de 

matèria preventiva. 

Ara bé, com que es tracta d'una llei que persegueix, abans que res, la prevenció, la 

seva articulació no es pot basar exclusivament en l'ordenació de les obligacions i les 

responsabilitats dels actors directament relacionats amb el fet laboral. El propòsit de 

fomentar una autèntica cultura preventiva, per mitjà de la promoció de la millora de 

l'educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el 

seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efecte potser més transcendents 

per al futur dels que persegueix aquesta Llei. 

 

La protecció del treballador davant els riscos laborals exigeix una actuació a l'empresa 

que va més enllà del mer compliment formal d'un conjunt predeterminat, més o menys 

ampli, de deures i obligacions empresarials i, encara més, la simple correcció a 

posteriori de situacions de risc ja manifestades. La planificació de la prevenció des del 

mateix moment del disseny del projecte empresarial, l'avaluació inicial dels riscos 

inherents al treball i la seva actualització periòdica a mesura que s'alterin les 

circumstàncies, l'ordenació d'un conjunt coherent i globalitzador de mesures d'acció 

preventiva adequades a la naturalesa dels riscos detectats i el control de l'efectivitat 

d'aquestes mesures constitueixen els elements bàsics del nou enfocament en la 

prevenció de riscos laborals que la Llei planteja. I, al costat de tot això, evidentment, la 

informació i la formació dels treballadors adreçades a conèixer més bé tant l'abast real 

dels riscos derivats del treball, com la forma de prevenir-los i evitar-los, de manera 

adaptada a les peculiaritats de cada centre de treball, a les característiques de les 

persones que hi duguin a terme la seva prestació laboral i a l'activitat concreta que hi 

facin. 

 

Des d'aquests principis s'articula el capítol III de la Llei, que regula el conjunt de drets i 

obligacions derivats o correlatius del dret bàsic dels treballadors a la protecció, així 

com també, de manera més específica, les actuacions que cal dur a terme en 

situacions d'emergència o en cas de risc greu i imminent, les garanties i els drets 
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relacionats amb la vigilància de la salut dels treballadors, amb una atenció especial a 

la protecció de la confidencialitat i el respecte a la intimitat en el tractament d'aquestes 

actuacions, i les mesures particulars que cal adoptar en relació amb categories 

específiques de treballadors, com ara els joves, les treballadores embarassades o que 

han tingut fills recentment i els treballadors subjectes a relacions laborals de caràcter 

temporal. 

 

Entre les obligacions empresarials que estableix la Llei, a més de les que duu  

implícitament la garantia dels drets reconeguts al treballador, cal remarcar el deure de 

coordinació que s'imposa als empresaris que duguin a terme les seves activitats en un 

mateix centre de treball, així com el d'aquells que contractin o subcontractin amb altres 

la realització en els seus propis centres de treball d'obres o serveis corresponents a la 

seva activitat, de vigilar que aquests contractistes i subcontractistes compleixin la 

normativa de prevenció. 

 

Un instrument fonamental de l'acció preventiva a l'empresa és l'obligació que regula el 

capítol IV d'estructurar aquesta acció per mitjà de l'actuació d'un o diversos 

treballadors de l'empresa designats específicament per fer-ho, de la constitució d'un 

servei de prevenció o recorrent a un servei de prevenció aliè a l'empresa. D'aquesta 

manera, la Llei combina la necessitat d'una actuació ordenada i formalitzada de les 

activitats de prevenció amb el reconeixement de la diversitat de situacions a què la Llei 

s’adreça quant a la magnitud, la complexitat i la intensitat dels riscos que els són 

inherents, atorgant un conjunt suficient de possibilitats, incloent-hi la participació 

eventual de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals, per organitzar 

de manera racional i flexible el desenvolupament de l'acció preventiva, de manera que 

garanteix, en qualsevol cas, tant la suficiència del model d'organització triat com la 

independència i la protecció dels treballadors que, organitzats en un servei de 

prevenció o no, tinguin atribuïdes aquestes funcions. 

 

El capítol V regula, de manera detallada, els drets de consulta i participació dels 

treballadors pel que fa a les qüestions que afecten la seguretat i la salut en el treball. 

Partint del sistema de representació col·lectiva vigent al nostre país, la Llei atribueix 

als anomenats delegats de prevenció –elegits pels representants del personal i entre 

aquests en l'àmbit dels respectius òrgans de representació– l'exercici de les funcions 

especialitzades en matèria de prevenció de riscos en el treball, els atorga les 

competències, les facultats i les garanties necessàries. 
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A més, el comitè de seguretat i salut, com a continuació de l'experiència d'actuació 

d'una figura arrelada i tradicional del nostre ordenament laboral, es configura com 

l'òrgan de trobada entre aquests representants i l'empresari per al desenvolupament 

d'una participació equilibrada en matèria de prevenció de riscos. 

 

Tot plegat sens perjudici de les possibilitats que atorga la Llei a la negociació 

col·lectiva per articular de manera diferent els instruments de participació dels 

treballadors, fins i tot des de l'establiment d'àmbits d'actuació diferents dels propis del 

centre de treball, amb la qual cosa es recullen diverses experiències positives de 

regulació convencional, la vigència de les quals, plenament compatible amb els 

objectius de la Llei, es protegeix mitjançant la seva disposició transitòria. 

 

Després de regular en el capítol VI les obligacions bàsiques que afecten els fabricants, 

els importadors i els subministradors de maquinària, equips, productes i estris de 

treball, que enllacen amb la normativa comunitària de mercat interior dictada a fi 

d'assegurar la comercialització exclusiva d'aquells productes i equips que ofereixin els 

nivells més alts de seguretat per als usuaris, la Llei aborda, en el capítol VII, la 

regulació de les responsabilitats i les sancions que n'han de garantir el compliment, 

incloent-hi la tipificació de les infraccions i el règim sancionador corresponent. 

Finalment, la disposició addicional cinquena ordena la creació d'una fundació, sota el 

protectorat del Ministeri de Treball i Seguretat Social i amb participació tant de les 

administracions públiques com de les organitzacions representatives d'empresaris i  

treballadors, la finalitat primordial de la qual ha de ser la promoció, especialment a les 

petites i mitjanes empreses, d'activitats destinades a millorar les condicions de  

seguretat i salut en el treball. A fi de permetre a la fundació desenvolupar les seves 

activitats, el Ministeri de Treball i Seguretat Social l’ha de dotar d'un patrimoni 

procedent de l'excés d'excedents de la gestió realitzada per les mútues d'accidents de 

treball i malalties professionals. 

Amb això es reforcen, sens dubte, els objectius de responsabilitat, cooperació i 

participació que inspiren la Llei en conjunt. 

 

4.1.2. Llei RD1215/97 sobre equips de treball. 

 

És el document de referència sobre la seguretat aplicable als equips de treball i a la 

seva utilització. Qualsevol equip de treball o màquina anterior a 1995 funcionant a 

Espanya, ha de tenir compliment amb els requisits de seguretat que s’indiquen en 
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aquest document. Així mateix, qualsevol equip nou que ja ha estat introduït a una 

empreses des de l’any 1995, també té requeriments d’utilització, és a dir, tot el que 

envolta una màquina que té una seguretat dissenyada prèviament, ha de constituir 

també una situació segura per a qualsevol empleat que hi treballi allà. 

Té com a objectiu informar sobre les disposicions mínimes per protegir els treballadors 

dels riscos derivats o que es puguin derivar de les condicions dels equips de treball i 

de la seva utilització. 

Àmbit d’aplicació: Totes les activitats que es realitzin amb o en presència d’equips 

posats a disposició dels treballadors.  

Les definicions principals són les següents. 

- Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats 

en el treball. També les instal·lacions d’equips de treball que funcionin 

independentment.  

- Utilització d’un equip de treball: qualsevol activitat desenvolupada amb l’equip 

de treball durant totes les fases de la vida de l’equip, des de la seva instal·lació, 

passant per l’ús previst, el seu manteniment i la neteja, fins al seu 

desmantellament. 

El RD1215/97 estableix les obligacions de l’empresari: 

- Garantir que els equips de treball compleixen els requisits mínims i les 

disposicions legals que els siguin aplicables, i que s’utilitzen d’acord amb les 

condicions establertes. 

- Posar a disposició dels treballadors equips adequats per als treballs que han 

de dur terme, tenint en compte: 

- Les condicions i característiques específiques dels treballs. 

- Els riscos existents al centre de treball.  

- Els riscos que puguin aparèixer o agreujar-se amb la presència o utilització 

dels equips de treball. 

- Les adaptacions necessàries perquè els puguin utilitzar treballadors 

discapacitats, si escau. 

- Tenir en compte els principis ergonòmics per al disseny del lloc de treball i per 

a la posició dels treballadors mentre utilitzen els equips de treball.  
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- Mantenir i conservar en bones condicions d’ús, d’acord amb les instruccions 

del fabricant, els equips i els dispositius de seguretat i protecció d’aquests 

equips.  

- Garantir una formació i informació adequades al personal que fa servir 

directament els equips de treball, així com als representants dels treballadors, 

als supervisors i als comandaments. 

- Adoptar les mesures necessàries perquè la utilització i el manteniment dels 

equips de treball que requereixen coneixements específics es reservin als 

treballadors designats per fer-ho, els quals han de rebre una formació 

específica.  

- Consultar i garantir la participació dels treballadors. 

 

Obligacions dels treballadors: 

- Utilitzar adequadament els equips de treball. 

- No posar fora de funcionament els dispositius de seguretat d’un equip de 

treball. 

- Informar de qualsevol situació que pugui implicar un risc per a la seguretat i la 

salut dels treballadors 

Disposicions mínimes de seguretat i salut: 

Són requisits obligatoris que tenen com a objectiu garantir un nivell de seguretat 

suficient i proporcional a la magnitud dels riscos.  

Un cop identificats els perills que es poden presentar en un equip de treball i avaluats 

els riscos que pot originar, aquest s’ha d’ajustar a aquests requisits mínims d’acord 

amb l’anàlisi efectuada, tot definint les mesures preventives adequades amb les 

prioritats següents: 

- Eliminar els riscos. 

- Reduir els riscos al mínim. 

- Prendre mesures tècniques de protecció. 

- Proporcionar informació sobre els riscos residuals. 

Aquests requisits mínims són recollits a l’annex I del Reial decret 1215/1997: 

A l’apartat 1 hi ha les disposicions mínimes generals a les quals tots els equips de 

treball s’han d’ajustar. 

A l’apartat 2 hi ha les disposicions mínimes addicionals aplicables a determinats 

equips de treball, en concret als equips mòbils i als equips d’elevació de càrregues. 

Disposicions relatives a la utilització segura dels equips de treball 
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Els equips de treball s’han d’utilitzar de manera que no comportin riscos per als usuaris 

ni per a les persones que s’hi trobin a prop. 

Els treballadors han de poder accedir i romandre en condicions de seguretat a tots els 

llocs que calgui per utilitzar, ajustar o mantenir els equips de treball. 

No es poden utilitzar els equips d’una manera o en operacions contraindicades pel 

fabricant. 

No es poden utilitzar sense els elements de protecció amb què estan equipats per fer 

les operacions previstes. 

En cas d’usos especials, cal avaluar prèviament les situacions que puguin comportar 

un risc, i prendre les mesures pertinents per eliminar-les o controlar-les. 

Abans d’utilitzar un equip de treball s’ha de comprovar que les condicions d’ús i 

proteccions són adequades i que la connexió o posada en marxa no presenta un risc 

per a d’altres persones.  

Comprovacions dels equips de treball 

Els equips la seguretat dels quals depengui de les condicions d’instal·lació s’han de 

sotmetre a una comprovació inicial abans de la posada en marxa i després de cada 

muntatge en un nou emplaçament, per garantir-ne la correcta instal·lació i el bon 

funcionament. 

Els equips sotmesos a influències susceptibles de produir deterioraments que puguin 

generar situacions perilloses s’han de sotmetre a comprovacions periòdiques. També 

s’han de realitzar comprovacions addicionals després d’un esdeveniment excepcional, 

com pot ser una transformació, un accident, un fenomen natural o també la manca 

d’ús, quan pugui tenir conseqüències perjudicials per a la seguretat. 

Els equips de treball sotmesos a normatives específiques s’han d’ajustar als requisits i 

les condicions de les comprovacions establertes per aquesta reglamentació. 

 

Els resultats de les comprovacions han d’estar documentats i estar a disposició de 

l’autoritat laboral. Aquests resultats s’han de conservar durant tota la vida útil de 

l’equip. L’ús d’un equip de treball determinat restarà reservat als treballadors que hagin 

rebut formació específica per utilitzar-lo. 

 

Les condicions d’ús són recollides a l’annex II del Reial decret 1215/1997: 

- Apartat 1: condicions generals d’utilització per a tots els equips de treball.  

- Apartat 2: condicions d’utilització aplicables a equips de treball mòbils. 

- Apartat 3: condicions d’utilització aplicables a equips de treball per a elevació 

de càrregues. 
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- Apartat 4: condicions d’utilització aplicables als equips per a la realització de 

treballs temporals en altura. 

Informació i formació dels treballadors: 

De conformitat amb els articles 18 i 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals, 

l’empresari ha de garantir que els treballadors i els seus representants reben una 

informació i una formació teòrica i pràctica adequades sobre els riscos derivats de la 

utilització dels equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i de 

protecció que calgui adoptar en aplicació del Reial decret 1215/1997. 

La informació ha de ser comprensible per als treballadors als quals va dirigida i s’ha de 

proporcionar preferentment per escrit. Ha de contenir indicacions relatives a les 

condicions i la forma correcta d’utilització, tenint en compte les situacions i formes 

d’utilització anormals i perilloses que es puguin preveure. 

La documentació informativa facilitada pel fabricant ha d’estar a disposició dels 

treballadors. 

L’empresari ha de facilitar la participació dels treballadors i dels seus representants, i 

consultar-los en relació amb les qüestions a què es refereix el Reial decret 1215/1997. 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  77 de 166 
 

4.1.3. Llei  RD1644/08 sobre seguretat en màquines 

 

Aquesta llei és d’aplicació per a maquinària nova. Qualsevol projecte de marcat CE 

d’una màquina nova, per poder-se comercialitzar en la UE, ha de tenir obligatòriament 

els requisits d’aquest document en conformitat. L’annex I d’aquest document té una 

estructura similar al RD1215/97, amb la diferència que aquesta llei és molt més 

restrictiva. A més, aquest document conté tots els requisits que s’han de complir per a 

realitzar el marcat CE d ‘una màquina. 

Té com a principal objectiu Informar sobre els continguts normatius bàsics d’aquesta 

legislació. Especialment, en relació al procediment de certificació de la conformitat de 

les màquines i components de seguretat. 

Els objectius legislatius són garantir la seguretat i salut dels treballadors establint els 

requisits essencials de seguretat i salut laboral per a les màquines i els components de 

seguretat. Acabar amb la diversitat de reglamentacions nacionals que limiten la lliure 

circulació de productes i amb la diversitat de procediments d’acreditació de la 

conformitat dels productes amb els reglaments. 

 

La definició de màquina respon a un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels 

quals almenys un és mòbil i, si és el cas, d’òrgans d’accionament, circuits de 

comandament i de potència, associats solidàriament per a una aplicació determinada. 

També, un conjunt de màquines que estan disposades i són accionades per funcionar 

solidàriament. 

Així mateix, un equip intercanviable que modifica la funció d’una màquina, que es 

comercialitza perquè el propi operador l’acobli a una màquina, a una sèrie de 

màquines diferents o a un tractor. 

No obstant, el Reial decret exclou del seu àmbit d’aplicació certes màquines i aparells, 

així com aquelles, els riscos de les quals, quedin coberts per disposicions d’aplicació 

de Directives específiques. 

Així mateix, es considera que qualsevol component de seguretat, és un component 

que es comercialitza per separat per garantir una funció de seguretat, el mal 

funcionament del qual posa en perill la seguretat o salut de les persones exposades. 

Aquests poden ser: 
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- Dispositius sensibles per a la detecció de persones. 

- Blocs lògics amb funcions de seguretat per a comandaments a dues 

- mans. 

- Pantalles mòbils automàtiques per a màquines. 

- Estructures de protecció contra el risc de bolcada. 

- Estructures de protecció contra el risc de caiguda d’objectes. 

 

Les normes harmonitzades a les quals es fa referència, son sempre una especificació 

tècnica, de caràcter voluntari, que satisfà un o diversos requisits essencials de 

seguretat. La seva referència ha d’haver-se publicat en el DOCE. 

La màquina o component que s’hagi fabricat d’acord amb aquesta norma es  

considerarà de conformitat als requisits essencials a què es refereix l’esmentada 

norma. 

Un organisme notificat és una entitat competent que realitza avaluacions de 

conformitat. 

Cada Estat membre designa els Organismes existents en el seu territori que s’ajustin 

als criteris de competència (la norma europea EN45011 dóna presumpció de 

conformitat per als criteris de competència). Es notifiquen a la Comissió de la UE. 

En aquest document, reclama també que quan sigui necessari es realitzarà un exmaen 

de tipus, que és el procediment pel qual un Organisme notificat comprova i certifica 

que el model d’una màquina o d’un component de seguretat compleix les disposicions 

corresponents del Reial decret. L’han de passar obligatòriament els components de 

seguretat i les màquines incloses a l’annex IV del Reial decret que no hagin estat 

dissenyades i fabricades segons normes harmonitzades. 

La sol·licitud la presentarà el fabricant o el seu representant en la Unió Europea 

davant un únic Organisme notificat en la llengua oficial de l’Estat membre en el qual 

està establert l’organisme notificat (o una llengua acceptada per aquest); el contingut 

inclourà les dades següents:  

 

- Nom i adreça del fabricant o del representant i lloc de fabricació de la màquina 

o component de seguretat. 

- Expedient tècnic de construcció. 

- Una màquina representativa de la producció prevista o indicació del lloc on pot 

examinar-se. 
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En l’annex I de la directiva, s’estableixen els requisits mínims de seguretat, que 

consisteixen en ser requisits obligatoris que tenen com a objectiu un alt nivell de 

seguretat. 

Un cop identificats els perills que es poden presentar en una màquina i avaluats 

els riscos que poden originar, aquesta s’ha de dissenyar i construir d’acord amb 

l’anàlisi efectuada, tot definint les mesures preventives adequades amb la prioritat 

següent: 

- Eliminar els riscos. 

- Reduir els riscos. 

- Prendre mesures tècniques de protecció. 

- Proporcionar informació sobre els riscos residuals. 

 

Qualsevol màquina fabricada, haurà de comptar amb un expedient tècnic de 

construcció. És un document amb les especificacions tècniques de la màquina o del 

component de seguretat, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 

tècniques usades per al disseny. 

- Solucions adoptades per prevenir els perills que presenta la màquina o 

component de seguretat. 

- Plànols de conjunt i dels circuits de comandament. Plànols detallats i complets 

que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i 

salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultats de proves...). 

- Manual d’instruccions. 

També pot contenir uns elements complementaris eventuals: 

- Qualsevol informe tècnic o certificat obtingut d’un organisme o laboratori 

competent. 

- Qualsevol informe tècnic que contingui els resultats dels assajos efectuats, si la 

màquina es declara de conformitat a una norma harmonitzada. En el cas de 

fabricació en sèrie la documentació inclourà les disposicions internes que 

s’apliquin per mantenir la conformitat de les màquines o els components amb 

les disposicions de la directiva. 

La declaració de conformtat d’nua màquina és un document que ha d’elaborar el 

fabricant o el representant establert a la Unió Europea per a cada model i tipus de 

màquina o component de seguretat, en el qual es declara que satisfà els requisits 

essencials i autoritza el fabricant a col·locar el marcatge «CE». En el contingut 

s’inclouran les següents dades: 

- Nom i adreça del fabricant i del representant, si és el cas. 
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- Descripció de la màquina o del component (denominació o marca, tipus o 

model, número de sèrie...). 

- Disposicions (Directives, normes) a les quals s’ajusta la màquina. 

- Funció de seguretat que realitza, si no es dedueix de la descripció. 

- Si s’ha aplicat l’examen «CE» de tipus, el nom i adreça de l’organisme notificat 

i el número de certificació. 

- Si s’ha aplicat el procediment de «certificat d’adequació», nom i adreça de 

l’organisme notificat que hagi efectuat la comprovació de l’expedient tècnic de 

construcció. 

- Si es fa referència a la conformitat a normes harmonitzades o a la utilització 

de normes o especificacions tècniques nacionals, referència d’aquestes. 

Nom i càrrec del signatari, apoderat per vincular el fabricant o representant. 

 

Quan una màquina pugui ser comercialitzada es constituirà el símbol de la figura (des 

de l’1 de gener de 1995 només s’han de posar les lletres «CE»), conservant-ne les 

proporcions, amb una alçada mínima de 5 mm; es col·locarà de forma clara i visible. 

Implica el compliment d’altres Directives que exigeixen la seva col·locació. En els 

períodes transitoris de les Directives, el marcatge «CE» únicament indica la 

conformitat amb les que s’hagin aplicat. 

No es col·locaran altres marcatges que puguin crear confusió amb el marcatge «CE». 
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4.2. Exemples d’equips afectats per les lleis europees. 

 

Molt sovint, els fabricants, integradors, instal·ladors, clients etc no són conscients de la 

quantitat d’elements que fan servir en els projectes que requereixen passar per un 

estricte control de compliment de normatives i lleis, alguns d’aquests elements 

habituals, recollits per llei poden ser: Quasi-màquines, màquines, components de 

seguretat, elevadors per a la construcció, accessoris d’elevació, cadenes amb cables o 

“cinchas”, equips intercanviables. 
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Quasi-màquines Màquines

Dispositius de transmissió 
canviables

Equip intercanviable

Elevadors construcció Controladors de seguretat 

industrial

Accessoris elevació

Figura 40 – Directiva de màquines – Elements de seguretat 
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4.3. Normes i estàndards. 

 

Tots els documents tenen un àmbit d’aplicació europeu. Per a poder tenir compliment 

amb les directives ( lleis ) es fan servir les denominades normes UNE, EN o ISO. Les 

normes, són documents facultatius estandarditzats. Aquests documents, que no són 

d’obligat compliment legal, són els únics documents que donen la denominada 

presumpció de conformitat. Això vol dir que seguir els criteris d’aquests documents, 

ens aporta un criteri únic , elaborat per comitès experts i això assegura que els 

requisits ambigus de les directives queden en conformitat davant de qualsevol 

autoritat. 

Quan parlem de normes a nivell internacional hem de considerar les següents 

consideracions, tenint la nomenclatura UNE ( Espanya ), EN ( Europea ), ISO ( 

internacional ). 

Nivell internacional: Es disposen de més de 15.300 normes actualment. 

Nivell Europeu: 7.620 normes, 4.500 pre-normes, 10.500 projectes de normalització 

Nivell nacional: Gairebé 2.000 normes. 

 Els documents més propers per a realitzar el marcat CE són els documents EN, tot i 

que molts d’aquests documents són o han evolucionat cap a normes ISO 

internacionals. 

 

 

 

 

 

 

El format d’aquests documents té sempre la mateixa base i estructura, els apartats 

també mantenen un ordre i criteri per fer la consulta i la feina amb aquesta 

documentació el més fàcil i accessible possible. 

ISO EN
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Sempre que es tingui qualsevols norma UNE/EN/ISO el document serà igual a simple 

vista i no es podrà notar cap diferència fins a començar a llegir-lo. 

 

Com a exemple de document UNE ( àmbit Espanya ) i el seu contingut, s’adjunta la 

següent imatge: 

 

Figura 41 – Norma UNE 

 

Qualsevol anàlisi de maquinària que es faci a l’empresa, es basarà completament en 

els criteris de les normes tècniques, de l’àmbit més adequat i en l’abast tecnològic que 

correspongui. 

En aquest sentit, segons l’abast tecnològic de la norma, ens podem trobar tres tipus 

d’opcions de normatives. 

NORMES TIPUS A: Normes generals de seguretat. 

NORMES TIPUS B: Normes per a un sistema determinat de seguretat. 

NORMES TIPUS C: Normes de seguretat per a un tipus de màquina concreta o 

específica. 

Antecedentes 

0.    Introducción 

 Objeto y campos de aplicación 

 Normas de consulta 

 Terminología y definiciones 

 Principios generales 

  .    contenido 

 .     contenido 

Anexos 

 Informativo ( aclaraciones ) 

 Normativo ( ampliación de la  

normativa ) 

Bibliografía 
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Davant de situacions on més d’una norma és aplicable, sempre s’optarà per la norma 

tipus C, ja que ens aporta la concreció més ajustada al cas. 

 

4.4. Marc normatiu de la Unió Europea. 

 

 

Figura 42 – Marc normatiu UE 

 

En aquesta imatge, agafada directament del website de normalització de la unió 

europea, es mostren les dues perspectives que s’han de tenir quan es parla de la 

comercialització de màquines en la UE. A una banda, en quadre blau, es veurà la 

perspectiva del fabricant, qui ven una màquina o la comercialitza en la UE tot i no 

haver-la fabricat. En l’altra banda, el quadre groc mostra la perspectiva de l’usuari, és 

a dir, la representació dels drets i obligacions que tenen les empreses respecte dels 

seus empleats, quan aquests treballen amb màquines. En aquest quadre es pot 

presentar, a simple vista, un resum ràpid de les directives i la seva manera de 

funcionar, una ràpida visió dona una idea dels serveis que ofereix l’empresa i des de 

quin punt de vista s’analitza i contracta. 
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Tot i  centrar la feina en dues directives, el projecte SOLUcTIONS podrà donar suport, 

a través de la seva xarxa de contactes a qualsevol tipus de normativa que afecti 

components, màquines o productes menys habituals. 

Les principals directives europees són ( web LEX unió europea ). 

93/68/EEC 89/106/CEE   Productos de construcción   

2004/108/EC 89/336/CEE  Compatibilidad electromagnética   

94/9/CE  94/9/CE  

Equipos eléctricos para atmósferas potencialmente 

explosivas   

2004/50/EC 96/48/CE  

Interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de 

alta  

2006/42/CE 98/37/EC  Maquinaria   

2002/50/EC 96/98/EC  Equipos marinos   

2006/95/EC 73/23/CEE  Equipos de baja tensión   

2007/47/EC 93/42/CEE  Productos sanitarios   

2007/47/EC 90/385/CEE  Productos sanitarios: Implanteables activos   

98/79/CEE 98/79/CE  Productos sanitarios para diagnóstico in vitro   

93/69/EEC 90/384/CEE  Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático   

96/58/EC 89/686/CEE  Equipos de protección personal   

2009/105/EC 97/23/CE  Equipos a presión   

 

99/5/CE  Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecom.   

2003/44/EC 94/25/CE  Embarcaciones de recreo   
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2009/48/CE 93/68/CE Seguridad de los juguetes   

95/16/EC 

 

Elevadores 

2000/9/EC 

 

Teleféricos diseñados para el transporte de personas 

2004/22/EC 

 

Equipos de medida 
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4.5. Organitzacions oficials reguladores 

Organitzacions oficials reguladores, depenent dels estats a través de ministeris i de 

caràcter públic, normalment tenen un caràcter més jurídic que facultatiu. 

 

4.5.1. Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit 

 

Bgia és un institut d’investigació i desenvolupament del Berufsgenossenschaften (BG), 

les institucions per a la prevenció de riscos i assegurament dels accidents laborals en 

Alemanya. 

 

 

4.5.2. Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) 

 

Institut Federal for Occupational Safety and Health (BAuA) és un organisme públic 

alemany, constituït el 01.07.1996, i depenent de Ministeri Federal de Treball i 

Assumptes Socials. Es l’òrgan competent en matèria de seguretat i d’higiene en el 

treball en Alemanya. Ofereix assessorament i assistència a empreses, governs, agents 

socials i al públic en general. Ofereix assessorament i assistència a empreses, govern, 

agents socials, i al públic en general. 

 

 

4.5.3. General Directorate of Working Conditions and Health 

És l’agencia autoritzada pel ministeri de treball i assumptes socials grec per adoptar 

mesures relaciones amb la seguretat i la higiene en el treball. 

 

 

4.5.4. Health & Safety Executive (HSE) 

 

Es la comissió responsable de legislació sobre seguretat i salut en gran Bretanya. El 

HSE i els governs locals són les autoritats en les que es suporta la comissió. La missió 

es protegir la seguretat i salut de les persones assegurant que els riscos en el lloc de 

feina es controlen degudament. 

 

http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=30fc5c515e7d6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c5b15c515e7d6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=57cd1bffa97e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=de09e721ba7e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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4.5.5. Health & Safety Laboratory 

 

El laboratori de salut i seguretat HSL de Gran Bretanya té 30 anys d’experiència en la 

investigació de tots els sectors laborals. Funcionant com agència de l’executiu de salut 

i seguretat HSE, recolza la seva missió en protegir la salut i la seguretat dels 

treballadors assegurant riscos en el lloc de treball. 

 

4.5.6. Institut pour la Prévention, la Protection et le Bien-être au Travail 

(Prevent) 

 

Prevent es una institució multidisciplinar en contacte amb la prevenció de riscos 

professionals. El seu objectiu es la promoció de la qualitat en les condicions de treball i 

la millora en la organització del treball, tant a nivell regional, nacional com 

internacional. Prevent promociona l informació i assessorament a empreses i a 

institucions, assegurant front d’accidents de treball, serveis externs per a la prevenció i 

la protecció del treball, associacions professionals, agents socials, poder públics i 

altres figures de la societat. 

 

4.5.7. Institut Nacional d’ Investigació de Seguretat (INRS) 

 

El INRS és l’institut francès encarregat de realitzar estudis, investigacions  amb mires 

a la millora de la salut i la seguretat dels treballadors, així com la detecció de futures 

necessitats en prevenció de riscos laborals mitjançant els programes i les mesures que 

hagin estat adoptades prèviament. 

 

4.5.8. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 

 

Es un òrgan científic tècnic, del servei nacional de salut italià. Està encarregat de 

vigilar tots els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals 

 

 

4.5.9. KAN - Kommission Arbeitsschutz und Normung 

 

http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=25b6e721ba7e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ce8dbdbee77e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=ce8dbdbee77e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=e59c1bffa97e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=c16e1bffa97e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=92b25c515e7d6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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La comissió per la seguretat i salut laboral i normalització (KAN) existeix des de 

començament de 1994 i te la tasca d’observar els treballs de normalització i fer valdre 

els interessos de la seguretat i salut laboral davant aquesta 

La KAN mateixa no és un gremi normalitzador,  les seves resolucions en l’ àmbit de la 

seguretat i la salut en el treball, tenen caràcter de recomanacions, que es recolzen en 

el consens, a ser possible ampli, de tots els implicats de rellevància en la seguretat i 

salut laboral. 

 

 

4.5.10. Max von Petenkofer Institut, Bundesgesundheitsamt 

 

El Max von Pettenkofer-Institute fou fundat el 1879 com el primer institut d’higiene en 

el món. Avui en dia alberga les seccions de Microbiologia mèdica i virologia de la 

universitat Ludwig Maximilians així com l’escola professional d’assistents de laboratori. 

 

 

4.5.11. The Institution of Occupational Safety and Health 

 

IOSH és el cos principal d’Europa per als professionals de la salut i seguretat en el 

treball i en constitueix la màxima autoritat. 

 

  

http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=2c1abdbee77e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=866a161f0c7e6110VgnVCM100000b80ca8c0RCRD&vgnextchannel=8d3dee784f992110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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4.6. Institucions i comitès tècnics principals 

 

4.6.1. El Comité Europeu de Normalització (CEN) 

 

En francès Comité Européen de Normalisation,és una organització no lucrativa privada 

que te com a missió fomentar l’economia europea en el negoci global, el benestar dels 

ciutadans europeus i el medi ambient proporcionant una infraestructura eficient a parts 

interessades per al desenvolupament, el manteniment i la distribució de sistemes 

estàndards coherents i d’especificacions.  

Va ser fundat el 196, té 21 membres nacionals que treballen junts per a desenvolupar 

els estàndards europeus en diferents sectors per millorar l’entorn del mercat únic 

europeu en mercaderies i serveis per col·locar a Europa en la economia global. Mes 

de 60000 experts tècnics així com federacions de negocis, consumidors i altres 

organitzacions socials interessades estan implicats en la xarxa del CEN, que arriba a 

460 milions de persones. El CEN és el representant reconegut per a l’estandardització 

per als sectors que exclouen l’electrotècnic ( CENELEC) i les telecomunicacions 

(ETSI). Els cossos d’estandardització de 29 membres nacionals representen a 25 

estats membres de la unió europea, tres països de l’associació europeu de lliure 

comerç ( AELC ) i els països candidats a la UE i a la AELC. 

El CEN esta contribuint als objectius de la unió europea i l’espai econòmic europeu 

amb aquests estàndards tècnics voluntaris que promouen lliure començ, la seguretat 

del treballador i els consumidors, operativitat de xarxes, protecció de medi ambient, 

investigació i desenvolupament de programes i públic. 

 

4.6.2. L'Organització Mundial de Comerç  

 

L'Organització Mundial de Comerç (OMC) és una organització internacional que 

supervisa els acords comercials en definir les "regles del comerç" entre els estats 

membres. L'OMC és el successor de l'Acord General d'Aranzels i Comerç (GATT, per 

les seves sigles en anglès) i té com a propòsit el reduir o eliminar completament les 

barreres internacionals al comerç. 

La seu de l'OMC es troba al Centre William Rappard, a Ginebra, Suïssa. Al març de 

2013, Roberto Azevêdo en va ser elegit director general. L'OMC té 153 membres, que 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Organitzaci%C3%B3_internacional
http://ca.wikipedia.org/wiki/GATT
http://ca.wikipedia.org/wiki/Angl%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Centre_William_Rappard
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ginebra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AFssa
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Azev%C3%AAdo&action=edit&redlink=1
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representen més del 95% del total del comerç mundial i 30 observadors, la majoria 

candidats a l'adhesió. Tots els membres de l'OMC han de concedir-se els uns als 

altres l'estatus de nació afavorida, per tal que (amb excepcions) les concessions 

comercials que concedeix un membre a un altre, siguin concedides a tots els membres 

de l'organització. 

L'OMC es va crear l'1 de gener de 1995 per a reemplaçar a l'Acord General de Tarifes 

i Comerç (GATT), el qual era una sèrie de tractats de la post-guerra que intentaven 

facilitar el comerç lliure entre les nacions. El principis i els acords del GATT van ser 

adoptats per l'OMC, la qual va rebre l'encàrrec de expandir-los. A diferència del GATT, 

l'OMC té una estructura institucional. 

L'OMC és el successor efectiu i esperat de l'anticipada Organització Internacional de 

Comerç, la qual hauria d'haver reemplaçat al GATT. La Conferència de Comerç i 

Ocupació de L'Havana el març de 1948 havia acordat crear l'Organització 

Internacional de Comerç, però aquesta proposta va ser bloquejada pel Senat 

dels Estats Units. 

La Conferència Ministerial és el màxim òrgan decisori, habitualment es reuneix cada 

dos anys i és formada per tots els membres de l'organització, tant estats com unions 

duaneres.  

El Consell General actua en nom de la Conferència General essent l'òrgan suprem de 

l'OMC, es reuneix regularment i és format pels representats dels governs dels estats 

membres, habitualment ambaixadors. El Consell General també pot constituir-se 

en Òrgan de Solució de Diferències i en Òrgan d'Examen de les Polítiques Comercials.  

Del Consell General depenen directament diferents Comitès especialitzats en àrees 

com per exemple Comerç i Medi Ambient, Comerç i Desenvolupament, Acords 

Comercials Regionals o Balança de Pagaments i diversos Grups de treball. 

La declaració de Doha va crear el Comitè de Negociacions comercials. 

També en depenen el Consell del Comerç de Mercaderies, el Consell per als Aspectes 

dels Drets de Propietat Intel·lectual que Afecten el Comerç i el Consell del Comerç de 

Serveis. 

L'OMC té dues funcions bàsiques: 

- Ser un fòrum de negociació per a les discussions de les regles del comerç 

existents i futures 

- Ser un àrbitre i donar solucions a les disputes comercials entre els membres.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_gener
http://ca.wikipedia.org/wiki/1995
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27Havana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7
http://ca.wikipedia.org/wiki/1948
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ambaixador
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A més, l'OMC també s'encarrega de revisar i difondre les polítiques comercials 

nacionals, i a garantir la coherència i la transparència de les polítiques comercials a 

través de la vigilància i de la formulació de polítiques econòmiques globals.[14] Una 

altra de les prioritats de l'OMC és l'ajuda al desenvolupament als països menys 

avançats i de baixos ingressos en vies d'adaptar-se a les normes a través de la 

cooperació tècnica i la capacitació.  

L'OMC és també un centre d'investigació i anàlisi econòmica, fa avaluacions 

periòdiques de la situació del comerç mundial a les seves publicacions anuals i als 

informes d'investigació sobre temes específics que realitza. Finalment, l'OMC coopera 

estretament amb els dos organismes creats pels acords de Bretton Woods, el Fons 

Monetari Internacional i el Banc Mundial. 

Les decisions de l'OMC com per exemple els acords adoptats o les revisions, són 

determinades pel consens. Això no vol dir que es trobi unanimitat; només és necessari 

que cap membre no consideri que la decisió sigui inacceptable per a objectar. 

L'avantatge del consens és que promou els esforços per a trobar una decisió 

acceptable per a tots. Les desavantatges són que es requereix de molt temps per a 

negociar i arribar al consens, i que els acords finals utilitzen un llenguatge ambigu en 

els punts de contenció, la qual cosa fa que la interpretació sigui difícil. Richard 

Steinberg (2002) va argumentar que encara que el model de consens de l'OMC 

proveeix una base legal per a la negociació, els acords tendeixen a afavorir als Estats 

Units i a Europa. Les negociacions de Seattle (1999) i Cancun (2003), per exemple, 

van fracassar, ja que els països en vies de desenvolupament es van refusar a acceptar 

les condicions proposades. 

La ronda de negociacions actuals, la ronda de Doha, va començar a Qatar, 

el novembre de 2001. Les converses han estat molt controvertides i no s'ha arribat a 

cap acord, encara que hi ha hagut més oportunitats de negociacions 

a Cancun, Ginebra i París. 

Com la majoria de les organitzacions internacionals, l'OMC no té gran poder per a 

obligar als països a adoptar les seves resolucions i decisions quan un membre té una 

disputa amb un altre. Si les decisions no es compleixen, l'OMC pot autoritzar "mesures 

de represàlia", però no hi ha cap mètode efectiu per a forçar el compliment de les 

resolucions. Això vol dir que els estats econòmicament poderosos poden ignorar les 

regles i les decisions que afavoreixen als països dèbils, i aquests no tenen el poder per 

a danyar ni obligar als estats grans, com per exemple els Estats Units i Europa. Un 
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exemple són els subsidis al cotó dels Estats Units que han estat declarats il·legals, 

però que encara continuen. 

L'OMC estableix un marc per a les polítiques comercials, definint les regles del joc de 

la política comercial, un conjunt de principis legals que són la base del sistema 

internacional de comerç. Hi ha cinc principis que són d'especial importància per 

entendre l'OMC i àdhuc el seu predecessor (el GATT): 

- No discriminació. Té dos components principals: la clàusula de la nació més 

afavorida i la clàusula del tractament nacional. Totes dues formen part de les 

principals normes de l'OMC sobre els béns, els serveis i la propietat 

intel·lectual, però el seu abast exacte i la seva naturalesa difereixen segons les 

àrees. La clàusula de la nació més afavorida fa que els membres de l'OMC 

hagin d'aplicar les mateixes condicions al comerç amb qualsevol dels altres 

membres de l'OMC, és a dir, un membre de l'OMC està obligat a atorgar les 

condicions més favorables que hagi atorgat a un altre estat per al comerç d'un 

determinat tipus de producte a tots els altres membres de l'OMC. És a dir, no 

pot aplicat aranzels més elevats dels que aplica a l'estat més afavorit amb qui 

té un acord de comerç sobre un determinat producte. La clàusula de tractament 

nacional té per objectiu lluitar contra el proteccionisme, de manera que els 

productes importats, un cop adquirits, no siguin tractats de manera 

discriminatòria, sinó de la mateixa manera que els nacionals. 

 

- Liberalització progressiva del comerç: Una manera d'incentivar el comerç és la 

de reduir les barreres aranzelàries i altres mesures com per exemple les 

prohibicions o les limitacions de la importació mitjançant quotes. L'objectiu de 

lOMC és fer-ho de manera gradual i mitjançant negociacions. Quan va 

començar l'activitat del GATT les negociacions se centraven exclusivament en 

aspectes aranzelaris, a partir de la dècada del 1980 es van començar a 

incloure altres tipus de barreres i nous elements com els serveis i la propietat 

intel·lectual. Els acords permeten una liberalització gradual i tenint en compte 

diferents velocitats per a països en desenvolupament. 

- Predicibilitat: El sistema de comerç internacional creat a partir de la 

institucionalització de l'OMC persegueix que l'entorn on els desenvolupen els 

negocis comercials sigui estable i previsible, de manera que les empreses 

tinguin la seguretat que les condicions no canviaran arbitràriament ni de sobte. 

D'aquesta manera es pretén fomentar les inversions, generar llocs de treball i 
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que els consumidors es puguin beneficiar de la competència, i, en teoria, de 

preus més baixos. 

- Fomentar la competència lleial: El sistema de comerç que promou l'OMC 

permet els aranzels i en algunes circumstàncies d'altres formes de 

proteccionisme. Les normes no s'adrecen a l'assoliment del comerç lliure sinó a 

aconseguir una competència oberta, lleial i sense distorsions. Normes com les 

de la no discriminació o relatives al dumping (exportació a un preu inferior al 

cost per guanyar quota de mercat) o els subsidis pretenen aconseguir unes 

condicions equitatives en el comerç. Però també hi ha normes que permeten 

als governs fer front als danys causats pel comerç deslleial, per exemple per 

mitjà del cobrament de drets addicionals d'importació. 

- Fomentar el desenvolupament: L'OMC intenta incentivar el desenvolupament 

dels estats tot tenint en compte que els països en vies de desenvolupament i 

aquells que són en procés de transició vers economies de mercat necessiten 

unes condicions flexibles i períodes d'adaptació per tal d'aplicar les normes del 

sistema de comerç de l'OMC. Per això els acords de l'OMC incorporen les 

antigues disposicions del GATT que preveien assistència i concessions 

comercials especials per als països en desenvolupament. Cal ressaltar que 

més del 75% dels membres de l'OMC són països en desenvolupament o 

països en transició cap a economies de mercat. 

 

4.6.3. ISO 

L'Organització Internacional per a l'Estandardització (International Organization for 

Standardization en anglès i Organisation internationale de normalisation en francès, 

coneguda com a ISO pel prefix grec que significa igual) és una organització no 

governamental que es compon per diferents representants d'organismes de 

normalització de més de 150 països. Fundada el 23 de febrer de 1947 a Ginebra, la 

seva funció és l'elaboració d'estàndards i normes internacionals per molts camps de la 

indústria i el comerç. 

L'organització publica molts tipus de normes, com ara tècniques (per exemple sobre 

MP3 o targetes telefòniques), de classificació (per exemple de codis de països) o 

estàndards de procediments (per exemple l'ISO 9000 sobre gestió de la qualitat). 
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4.6.4. IEC 

La Comissió Electrotècnica Internacional (CEI o IEC per les seves sigles en anglès, 

International Electrotechnical Commission) és una organització de normalització en els 

camps elèctric, electrònic i tecnologies relacionades. Nombroses normes es 

desenvolupen conjuntament amb la ISO (normes ISO/IEC). 

La Comissió Electrotècnica Internacional (IEC) va ser fundada en 1906, seguint una 

resolució aprovada en 1904 al Congrés Internacional Elèctric en Sant Luis Missouri. 

El seu primer president va ser Lord Kelvin, tenia la seva seu a Londres fins que en 

1948 es va traslladar a Ginebra. Integrada pels organismes nacionals de normalització, 

a les àrees indicades, dels països membres, en 2003 pertanyien a la CEI més de 60 

països. 

A la CEI se li deu el desenvolupament i difusió dels estàndards per a algunes unitats 

de mesura, particularment Gauss, Hertz, i Weber ; així com la primera proposta d'un 

sistema d'unitats estàndard, el sistema Giorgi, que amb el temps es convertiria en 

el sistema internacional d'unitats. 

En 1938, l'organisme va publicar el primer diccionari internacional (International 

Electrotechnical Vocabulary) amb el propòsit d'unificar la terminologia elèctrica, esforç 

que s'ha mantingut durant el transcurs del temps, sent el Vocabulari Electrotècnic 

Internacional un important referent per a les empreses del sector. 

Per al seu funcionament, així com l'establiment de normatives, la CEI es divideix en 

diferents "comitès tècnics" (TC), "comitès consultius" (AC) i algun comitè especial: els 

membres d'aquests comitès treballen voluntàriament. Un exemple de cadascun d'ells 

podria ser: 

Comitè tècnic 77 (TC77). Compatibilitat electromagnètica entre equips, incloent xarxes. 

Comitè Internacional Especial sobre Interferències de Ràdio (CISPR). És un comitè 

especial (inclou membres d'altres organitzacions) sobre interferències 

electromagnètiques en radiofreqüència. Comitès consultius sobre ACEC: Comitè 

Consultiu sobre Compatibilitat electromagnètica, la missió de la qual seria prevenir el 

desenvolupament d'estàndards conflictius entre diferents comitès com els anteriors. 

La missió de la IEC és promoure entre els seus membres la cooperació internacional 

en totes les àrees de la normalització Electrotècnica. Per aconseguir l'anterior, han 

estat formulats els següents objectius: 

Conèixer les necessitats del mercat mundial eficientment Promoure l'ús de les seves 

normes i esquemes d'assegurament de la conformitat a nivell mundial. Assegurar i 
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implementar la qualitat de producte i serveis mitjançant les seves normes. Establir les 

condicions de impermeabilitat de sistemes complexos. Incrementar l'eficiència dels 

processos industrials. Contribuir a la implementació del concepte de salut i seguretat 

humana.. Contribuir a la protecció de l'ambient. 

 

La participació activa com a membre de la IEC, brinda als països inscriptors la 

possibilitat d'influir en el desenvolupament de la normalització internacional, 

representant els interessos de tots els sectors nacionals involucrats i aconseguir que 

siguin presos en consideració. Així mateix, constitueixen una oportunitat per mantenir-

se actualitzats en la tecnologia de punta en l'àmbit mundial. 

Existeixen tres formes de participació davant l'IEC: com a membre ple, membre 

associat o com a membre pre-associat. 

A la data l'IEC compta amb 57 membres, cadascun d'ells representant a un país, i que 

en conjunt constitueixen el 95% de l'energia elèctrica del món. Aquest organisme 

normalitza l'àmplia esfera de l'electrotècnica, des de l'àrea de potència elèctrica fins a 

les àrees d'electrònica, comunicacions, conversió de l'energia nuclear i la 

transformació de l'energia solar en energia elèctrica. 

 

4.6.5. CENELEC 

 

En francès Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) és el Comitè Europeu 

de Normalització Electrotècnica. 

Te la responsabilitat de l’estandardització europea en les àrees d’enginyeria elèctrica. 

Juntament amb ETSI i CEN, forma part, forma part dels sistema europeu de 

normalitzacions tècniques. Tot i que treballa activament per a la unió europea, no es 

una institució de la CEE. Els treballs del CENELEC estan basats fonamentalment en 

publicacions IEC. També elaboren normes per als propis canals tècnics del CENELEC. 

Quan s’aconsegueix un acord total entre països europeus sobre les normes 

elaborades pel CENELEC, es denomina norma europea EN. Si existeixen diferències 

es possible obtenir un document d’harmonització HD. 

Es va fundar el 1973 i va agrupar les organitzacions CENELCOM i CENEL, que eren 

abans organismes responsables sobre la normalització electrotècnica. Es una 

organització no lucrativa sota la llei de Bèlgica, te la seva seu a Brussel·les. 
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Els seus comtes tècnics son responsables de preparar les normes i estan composats 

per delegacions nacionals designades per membres del CENELEC. Entre comentes 

tècnics, subcomitès i grups de treball sumen un total de 299. 

Els membre de CENELEC son 33 països oficials i 13 afiliat. 

 

4.6.6. AENOR 

 

L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (Asociación Española de 

Normalización y Certificación, AENOR) és una entitat dedicada al desenvolupament de 

la normalització i la certificació (N+C) en tots els sectors industrials i de serveis. 

AENOR és una institució espanyola, privada, independent, sense ànim de lucre, que 

contribueix, mitjançant el desenvolupament d'activitats de normalització i certificació 

(N+C) a millorar la qualitat en les empreses, els seus productes i serveis, així com a 

protegir el medi ambient i, amb això, el benestar de la societat. Està reconeguda en els 

àmbits nacional, comunitari i internacional per al desenvolupament de les seves 

activitats, i acreditada per diferents organismes d'acreditació, entre ells l'Entitat 

Nacional d'Acreditació (ENAC). Va ser designada per a això per l'Ordre del Ministeri 

d'Indústria i Energia, de 26 de febrer de 1986, d'acord amb el Reial decret 1614/1985 i 

reconeguda com a organisme de normalització i per a actuar com entitat de certificació 

pel RD 2200/1995, en desenvolupament de la Llei 21/1992, de Indústria (sempre 

parlant de legislació espanyola). 

Les funcions de AENOR són: 

Elaborar normes tècniques espanyoles (UNE) amb la participació oberta a totes les 

parts interessades i representar a l'Estat espanyol en els diferents organismes de 

normalització regionals i internacionals. 

Certificar productes, serveis i empreses. 

Així mateix, AENOR desenvolupa activitats de formació i cooperació internacional. 

AENOR és el membre espanyol de les següents organitzacions internacionals de 

normalització IEC, ISO i així mateix a nivell europeu és el membre espanyol en els 

següents organismes de normalització reconeguts CEN, CENELEC i ETSI..  
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5. CONCEPTE LOW COST DE L’EMPRESA 

 

Les mateixes estratègies que poden ser executades per empreses grans, per 

convertir-se a low cost, poder ser aplicades a pimes i tenir èxit. El dubte pot tenir la 

seva lògica, els negocis low cost es basen em gran volums  i molts continuen creient 

que el model només es pot aplicar als grans però no es realment així. Un cop 

superada aquesta barrera mental, es proposen una sèrie de criteris per convertir 

aquest projecte en una empresa low cost. 

 

5.1. Saber que podem vendre. 

 

En un primer moment, pot semblar que alguns productes i serveis tenen una limitació 

però, realment, tot pot aplicar-se en aquest model. Si ens fixem en el mercat actual, 

veiem que quasi tots els sectors tenen alguna experiència. Aconseguir que qualsevol 

producte o servei pugui tenir èxit, en la seva mesura, s’han de tenir present diversos 

factors.  

En primer, tenir un  preu baix comporta el risc que el client interpreti que es una bauxa 

qualitat. En alguns sectors, com educació o sanitat, el client mai esta disposat a 

renunciar a part de la qualitat per un millor preu.  

En quasi tots els sectors, una part de la estratègia ha d’intentar eliminar aquesta 

percepció, una gran avantatge a favor pot ser que el públic actual esta cada cop més 

disposat a acceptar si es possible oferir un servei de qualitat a bon preu .  

En segon lloc s’ha de centrar l’estratègia en estalviar les despeses d’execució dels 

serveis o productes venuts. Les parts claus del negoci. Per exemple, els sobres de 

sucre de les cafeteries, en forma tubular tenen un 40 % menys de paper, això es una 

estratègia d’estalviar. La idea primordial haurà de ser que, sent una empresa low cost, 

s’haurà de saber on trobar els envasos de sucre tubulars. En aquesta empresa 

s’aposta per una reducció del portafolio, es vol vendre poca varietat de servei però 
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donant un alt valor afegit ja que les aplicacions industrials analitzades han de tenir un 

tracte molt professional. 

 

5.2. Oferta acotada de serveis  

 

Una altra idea fonamental per a que els comptes siguin positius, es no oferir una gran 

varietat de productes i serveis. Per dos motius principalment, tenir una oferta bàsica 

permet ajustar millor els preus i la eficiència, així com reaccionar millor a qualsevol 

demanda i això estalvia costos i despeses. Un exemple clar són els hotels que només 

tenen un tipus de llit, amb aquesta estratègia s’estalvien despeses de compres, en fer-

ho tot en grans volums i a preus molt reduïts. Les companyies d’avions, per exemple, 

en alguns trajectes només tenen un model d’avió per cobrir la ruta. Això també estalvia 

diners en manteniment, recanvis, llicencies, formació de pilots, etc. 

Vendre poc i bé, els productes venuts han de tenir una diferenciació respecte de la 

competència, en cas contrari una excessiva diversificació pot portar a problemes en la 

disponibilitat d’alguns serveis. Un exemple semblant pot ser un proveïdor de ikea, 

especialitzat en vendre una casa prefabricada de mides fixes, sense possibilitat de 

canviar-ho, això disminueix moltíssim els costos de fabricació. 

El segon motiu de millora, per tenir reduïda la gama de serveis, és la de tenir un més 

gran coneixement del servei. D’aquesta manera es pot millorar el servei i centrar-se 

més que no pas la competència, això ha de ser un element diferencial. 

 

5.3. Eliminar tot allò innecessari. 

 

Aquesta és la base de l’èxit per a qualsevol negoci avui en dia. S’ha de saber quins 

són els punts que el client no té interès en obtenir, només d’aquesta manera podem 

eliminar allò que no interessa per reduir els nostres costos, un exemple clar el tenim en 

els menjars que es donen en els avions, o el servei de transport de mobles ikea. 
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Poder transmetre que menys pot ser més, és tot un repte per saber fer-li entendre al 

client. Un altre exemple són les botigues inditex, on de vegades els dissenys primen 

per sobre de la qualitat, ja que consideren que les tendències de la moda fan al client 

voler un disseny atractiu i no de gran durada. 

Poder encertar la essència del mercat per  tocar “la diana”, l’exemple anteriorment 

comentat és una de les claus, un viatger agafa un avió per ser transportat, una 

persona compra mobles per tenir-los a casa i no perquè els hi transportin. 

En el cas d’aquest projecte, extrapolant aquests casos d’èxit, tot el model començarà 

per no tenir despeses, l’absència inicial d’oficina si es considera un model ultra reduït, 

l’absència de mobiliari i l’absència de plantilla pròpia. 

 

5.4. Conèixer bé al client potencial 

 

En general, hem de considerar el client de low cost com un client molt infidel, que se 

sempre es vendrà al millor postor. Els valors de marca no interessen. Això significa 

que sempre s’ha de ser capaç de respondre a aquest ganxo fonamental per a que els 

que vinguin a la nostra marca ens recordin. Per aquest motiu, precisament, és pel que 

necessitem tenir una política d’estalvi permanent. Si ens posem a la mateixa alçada 

que la competència, estarem entrant en una batalla perduda. 

A més d’aquest perfil d’infidel, és complicat classificar el client de low cost en algun 

grup concret de consumidors.  Quan es parla de negocis via internet, el client jove sol 

ser més tendent a consumir pels seus hàbits. Tot i això, sempre considerarem que tots 

els clients del mercat han de ser potencials. Els preus baixos, com s’ha dit, poden 

donar una imatge equivocada del producte. Per aquest motiu, s’haurà de tenir cura 

sobretot amb els primers contactes. De totes maneres, la tendència actual del mercat 

es que tothom sap perfectament, fins i tot aquells disposats a pagar-ne més, que totes 

les ofertes sempre poden ser trobades per un menor preu i en mateixa qualitat. Una 

prova d’això tornen a ser el avions, on la tendència es reduir constantment les classes 

altes per tenir mes seient de classe turista.  

S’han de buscar sempre nous mercats, no només aquells on la formula ja esta ben 

explotada, també s’ha de saber identificar diferents maneres de vendre el servei, 
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intermediaris, empreses de formació, grans empreses etc. De vegades poder oferir un 

mateix servei a una empresa que pot ser competència podria fins i tot, convertir-la en 

aliat o partner. Una empresa low cost ha de saber, entre altres coses, democratitzar el 

servei i fer-ho accessible a qualsevol. El fet d’explorar noves potencialitats de client, i 

no només les que podem suposar per al nostre sector pot arribar a convertir-se en un 

fet diferencial.  

Uns exemples clars podrien ser: escoles de formació, programes màster, empreses 

grans amb diferents departaments, centres de producció industrial, multinacionals on 

aquest negoci és una part residual poc rendible.  

 

5.5. Inversions tecnològiques. 

 

Una regla d’or per ser low cost, sempre és controlar les despeses però quan es tracta 

d’invertir en tecnologia es contraproduent el fet de ser garrepa. Una empresa orientada 

a preus baixos ho ha de fer racionalitzant  tots els seus recursos, incloent els 

processos, tecnologia i comunicació. Això seria aplicable a qualsevol tipus d’empresa, 

des d’aquelles que tingui en internet la base de tota la seva estratègia fins a models no 

tant tecnificats com botigues o vendes de materials. La tecnologia, doncs, haurà 

d’estar present tant en la part administrativa de la empresa com na la productivitat per 

millorar la rendibilitat  de l’empresa en global i, per saber en que invertir, s’ha 

d’analitzar on són els principals costos de l’empresa. 

La presència a internet és obligatòria, sense una bona font d’informació i referència es 

impossible donar-se a conèixer de manera ràpida i fàcil per a potencials clients. Una 

xarxa ben administrada permet estalviar costos administratius, d’impressió, distribució 

però també ajuda a simplificar la comptabilitat i a reduir la inversió en publicitat i 

marketing. És un concepte d’estalvi enorme, fins i tot per negocis low cost en que 

internet no té per què ser l’essència de l’activitat. 

L’autoservei pot ser un element clau en qualsevol projecte. Un exemple clar pot ser 

l’auto check in de les companyies aèries. Intentar buscar on el client pot tenir la seva 

feina ja feta pot aportar grans avantatges, de vegades el client pot treballar sense 

saber-ho per a nosaltres i facilitar que siguem més eficients. 
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La cultura del “fer-s’ho un mateix” està molt arrelada avui en dia gràcies a internet com 

a mitjà massiu, això ha fet que el consum de serveis a través d’internet pot donar un 

negoci de consultin diferent, l’exemple el tenim en teleformacions, teleconsulting, etc. 

 

5.6. Política de preus reduïts 

 

Hi ha diverses maneres pensades en com fixar un preu. La primera en funció dels 

ajustos aconseguits en el procés de fabricació o venda d’un servei. En aquest cas 

l’equació sembla senzilla, estalviant un 10%, 20%, 30%... en aquest procés podrem 

establir un marge de beneficis en funció de preus de la competència.  

També hi ha la possibilitat de mantenir una política de preus dinàmica. És més 

complex de determinar però, en aquest cas, els mateixos serveis poden tenir diferents 

preus depenent de la demanda del moment. A partir d’aquí entra en joc el que seria 

una estratègia low cost per als preus, un cop tenim decidit el preu estàndard del servei 

que volem donar, també haurem d’esbrinar quin és el preu que esta disposat a pagar 

el client en cada moment. Per poder tenir això, s’ha de tenir la màxima informació 

sobre el mercat, les legislacions, els clients, les tendències. Un exemple molt clar 

d’això pot ser el seguiment, a través d’internet, de fets com: Generació de noves lleis, 

llançament de normatives o actualitzacions, accidents en plantes industrials, processos 

de selecció de personal qualificat en seguretat. 

Un altre concepte de preu és aquell que es basa en pagar per allò que es consumeix. 

És a dir, el client només voldrà pagar allò que li resulta útil i li aporta valor. En aquest 

sentit sempre serà un repte ja que hem de buscar que els informes i l’assessorament, 

per una banda, i els cursos de formació per l’altra banda puguin satisfer el màxim les 

necessitats.  

En aquests casos també s’haurà de tenir molta cura en com descomponem els serveis 

oferts al client per a realitzar propostes econòmiques, d’altra banda ens trobarem que 

el client voldrà “prémer” el màxim de les nostres possibilitats i correm el risc del que es 

coneix popularment com “enganxar-se els dits”, és a dir acabar fent més feina de la 

que realment ens dona beneficis. Els preus sempre tindran un % més econòmic que la 

competència i s’ha de fonamentar aquest fet com a estratègia.  
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5.7. Buscar localitzacions secundàries 

 

Una de les claus de l’estalvi de costos que es pot aconseguir, com per exemple les 

línies aèries low cost, és ubicar-se en un lloc secundari, és a  dir allunyat de les rutes 

principals, llocs més transitats o densos i amb preus evidentment més baixos. 

Aquesta idea és aplicable a qualsevol altre tipus de negoci, ni cal dir que per a l’estudi 

de viabilitat, la idea de l’empresa SOLUcTIONS consisteix en no tenir oficina física, 

anar treballant sense seu fixa i només desplaçar-se a casa del client quan sigui 

necessari. 

 

5.8. Eliminar intermediaris 

 

Evidentment és una altra clau per poder competir amb preus baixos. Les companyies 

en general, s’han d’alliberar d’ un excés de longitud en les cadenes de transmissió de 

productes i/o serveis. Considerant que el consulting implica la redacció d’informes i 

l’explicació dels mateixos, és evident que el mateix consultor que visiti una empresa ha 

de ser qui exposi els resultats una vegada finalitzat l’estudi.  

Això converteix els propis tècnics de l’empresa en les persones que porten el servei 

final al client, sense dependre de ningú més. 

 

5.9. Devolucions o tornar al client 

 

Un aspecte clau per vendre i transmetre coneixement, ja sigui com a consultoria o 

formació, serà la de no haver de tornar al client cada cop que tingui un dubte. Un cop 

el client ha rebut un informe s’ha de deixar ben clar tots els problemes i solucions per a 

la seva aplicació industrial.  

A partir d’aquí, també pot oferir-se un complement en les ofertes, en concepte de 

postvenda o atenció posterior, que inclogui telèfon, correu etc. 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/media/images/como_fijar_el_precio/221674-1-esl-ES/como_fijar_el_precio_ampliacion.jpg
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/media/images/busca_localizaciones_secundarias/221691-1-esl-ES/busca_localizaciones_secundarias_ampliacion.jpg
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5.10. Cultura de l’estalvi total 

 

Una vegada més, repetint el concepte dels principis low cost, eliminar al màxim les 

despeses. Això vol dir que tota l’empresa ha d’estar involucrada. Per poder tenir un 

creixement sostingut, la empresa no pot caure en el parany de voler gastar massa 

diners per voler créixer massa. 

La cultuira de l’estalvi i d’eliminació de les depseses superflues ha d’imposarse des del 

primer dia en qualsevol gest, visites, viatges, local, lloguers, paper, etc.  

 

5.11. Retribucions low cost. 

 

Com es pot trobar desenvolupat més endavant en aquest informe, el principi de 

funcionament de l’empresa consistirà en crear una xarxa de professionals, en alguns 

casos les disciplines poden ser molt diferents però es tracta de crear una marca 

reconeguda, que el client sàpiga que pot trobar diferents tipus de professionals de 

l’àmbit de la consultoria. En aquest sentit les retribucions que es poden arribar a donar 

als professionals freelance poden ser a percentatge o fins i tot a comissió, depenent de 

com de forts són en el seu camp i la oferta/demanda en el mateix.  

Per tots aquests motius, la despesa salarial de l’empresa és un concepte innovador, ja 

que només es paga a qui farà una feina per l’empresa, eliminant temps improductius. 

 

5.12. Publicitat i Marketing 

 

Una empresa que pretén ser innovadora també ha de ser-ho en la manera en que es 

promociona. Operant per internet, la majoria dels casos requereixen una inversió en 

publicitat i marketing per captar clients on-line. Una de les principals campanyes amb 

ganxo són els cursos o xerrades curtes, com exposició d’introducció de 2 hores sobre 

lleis, normatives i aplicació tecnològica industrial. En aquests cursos i campanyes, es 

pot fer un petit tast del coneixement que té l’empresa, en ser una informació 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/media/images/cuidado_con_las_devoluciones/221703-1-esl-ES/cuidado_con_las_devoluciones_ampliacion.jpg
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/media/images/cultura_de_ahorro_total/221707-1-esl-ES/cultura_de_ahorro_total_ampliacion.jpg
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/media/images/retribuciones_low_cost/221711-1-esl-ES/retribuciones_low_cost_ampliacion.jpg
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incompleta, s’haurà d’aprofitar la inquietud dels clients i els seus departaments tècnics 

per poder optar a una eventual contractació de serveis. 

Un CRM ben utilitzar pot donar, per exemple, una bona gestió de bbdd, on és té ben 

classificat les activitats de clients, possibilitats de contractació, fidelització, etc. 

 

5.13. Publicitat poc convencional 

 

Un concepte molt arrelat en les empreses low cost és el boca orella, un dels 

avantatges d’aquest model radica en que, quan realment  disposem d’un producte 

diferenciat de la competència, que pot satisfer les necessitats reals dels clients a preu 

inferior, podem trobar-nos en el que el propi client ens fa la publicitat. Per aquest 

motiu, si internet és un dels pocs mitjans que tenim per promocionar-nos en sectors 

tan concrets, es requereix una inversió constant per a obtenir un bon posicionament 

web. En canvi, sabent pitjar els botons adequats, i aconseguint satisfer clients claus 

podem aconseguir una xarxa molt més completa i amb una gran efectivitat. 

L’altre concepte a explotar, com a activitat poc convencional, és la d’associar fets 

urgents o emergències a la feina de l’empresa. Existeixen diverses situacions 

d’emergència, quan es parla de seguretat en els entorns industrials. Un concepte molt 

oportunista és el d’aparèixer en empreses on s’han produït accidents amb màquines. 

En aquest moment, les empreses es troben en un moment especialment sensible per 

a contractar serveis relacionats amb la seguretat. Una altra font d’informació poden ser 

mútues d’accidents, associacions sindicals, i altres col·lectius que constitueixen una 

porta d’entrada a les indústries. 
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5.14. Suport digital 

 

Tota la feina de l’empresa ha d’estar pavimentada sobre un suport digital, el paper, 

carpetes i altres elements físics han de deixar-se com un element del passat. Amb una 

inversió inicial en tecnologia, agregant unes quotes de manteniment per servidors i 

backup de dades. Qualsevol presentació s’ha d’intentar fer amb suports digital, a no 

ser que el client ho demani intencionadament a la inversa. 

 

5.15. Finançament zero 

 

Aquesta empresa serà creada a cost “zero”. Per a les primeres passes de l’empresa, 

no s’ha de fer cap tipus de despesa inicial important, més enllà dels costos de la part 

de gestió, administrativa, registre mercantil etc. La despesa més important que pot 

tenir l’empresa poden ser els 3.000 € de tarifa que pot sortir la creació d’una SL.  

A més, es tindrà una política de molt baixa despesa, només s’ha d’invertir en coses 

tangibles i només es gastaran diners si se’n tenen. El finançament bancari no ha 

d’existir per a aquesta empresa ni en l’inici ni en el futur immediat. 
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6. SERVEIS QUE POT OFERIR L’EMPRESA 

 

SOLUcTIONS vol ser una empresa que aporta serveis relacionats amb la legislació, 

seguretat en maquinària industrial i equips de treball. L’abast de l’empresa serà, en 

principi, estatal. L’èxit de la empresa estarà basat en l’èxit del client, la mesura en que 

la feina sigui satisfactòria portarà a fer cada cop més gran la pròpia xarxa de contactes 

i augmenti, doncs, el potencial mercat. 

Els tipus de serveis que ofereix l’empresa estan sempre basats en la transmissió de 

coneixement específic. Existiran tres tipus de projectes que es podran ofertar per als 

clients: Formació, assessorament i Enginyeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 – Taula de serveis de l’empresa 
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màquines 

Màquina nova. 

Màquina antiga. 
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6.1. Cursos de Formació 

 

La formació passa per ser un pilar bàsic de sustentació de l’empresa, ja que és el tipus 

de servei que més pot omplir la carència dels clients i del mercat en general, en quant 

a experiència i coneixement. 

Actualment en el mercat espanyol hi ha un gran desconeixement de legislació i 

normativa aplicable a la prevenció de riscos laborals. Quan entrem en el sector 

industrial, el sector de la maquinària, aquestes carències s’accentuen i es tornen 

perilloses. 

Per a la formació s’ha de tenir en compte quin tipus de client ens contacta, sempre 

s’ha de considerar la procedència del client i dels tècnics que volem formar. Depenent 

del client i objectiu s’han dissenyat diferents tipus de cursos adaptats a les necessitats. 

El portafolio de l’empresa, en matèria de formació, s’explica a continuació. 

- Seguretat en màquines. 

- Marcat CE de les màquines. 

- Pràctiques anàlisi màquines. 

- PRL aplicat a màquines. 

- PRL a la carta. 

- Responsabilitat en seguretat. 
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6.1.1. Curs de SEGURETAT EN MÀQUINES 

 

Fitxa del curs de formació:  

Curs bàsic en seguretat en màquines: introducció als aspectes legals i 

normativa d’aplicació. 

Introducció al curs: 

És un curs que analitza com aplicar les dues principals lleis o directives de seguretat 

en màquines i equips de treball: DIRECTIVA 42/06/CE i DIRECTIVA 89/655/CE i la 

seva transposició a la llei d’aplicació a l’estat espanyol amb els decrets RD1644/08 i 

RD1215/97. 

 

Objectiu del curs: 

Es pretén que els alumnes puguin aprendre a diferenciar entre directives i normatives. 

D’aquest mode poden interpretar situacions de risc i transmetre-ho als seus 

responsables.  

A més, el curs dona una sèrie d’eines bàsiques per fer un anàlisi superficial, de la 

seguretat en les maquines, així com algunes eines bàsiques de gestionar i resoldre 

riscos i perills associats. 

 

Temari ( a omplir durant 24h en 3 jornades ). 

Introducció a la legislació europea. 

DIRECTIVA 06/42/CE i aplicació amb el RD1644/08. Exemples teòrics. 

DIRECTIVA 89/655/CE i aplicació amb el RD1215/97. Exemples teòrics. 

ISO 12100. Anàlisi de riscos i disseny de maquinària segura. Exemples teòrics. 

ISO 13849. SRP/CS. Categories de seguretat i nivells PL. Exemples teòrics. 

ISO 13850. La funció de parada d’emergència. Exemples teòrics. 

ISO 14119. Resguards amb enclavaments. Exemples teòrics. 

ISO 13855. Dispositius de protecció electrònics. Exemples teòrics i exercicis. 
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Pràctiques finals, aplicació d’exercicis en la planta de producció, amb casos reals de 

maquinària.  

 

A qui va dirigit: 

Principalment a tot el personal tècnic que treballi habitualment amb maquinària, com 

manteniment, caps de producció, departaments d’enginyeria, enginyers de disseny i 

gerents o managers i tècnics de PRL de l’empresa. 

Avantatges estratègiques per a SOLUcTIONS: Formar a diferents departaments, 

aporta una millora substancial en la consciència col·lectiva que tenen els treballadors, 

en matèria de seguretat. Del mateix mode, entenent la importància de tenir un aliat 

expert en seguretat, es genera una futura necessitat de col·laboració. 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  112 de 166 
 

 

6.1.2. Curs de MARCAT CE DE MÀQUINES 

Fitxa del curs de formació 

Curs bàsic en Marcat CE de les màquines. 

Introducció al curs: 

És un curs que analitza com fer el marcat CE d’una màquina, abans de ser 

comercialitzada. 

Aplicar les dues principals lleis o directives de seguretat en màquines i equips de 

treball: DIRECTIVA 42/06/CE i DIRECTIVA 89/655/CE i la seva transposició a la llei 

d’aplicació a l’estat espanyol amb els decrets RD1644/08 i RD1215/97. Amb aquest 

coneixement s’han d’entendre els requisits del marcat CE. 

 

Objectiu del curs: 

Es pretén que els alumnes puguin realitzar el marcat CE d’una màquina i entenguin 

tots el requeriments per poder-la comercialitzar en la UE, redactant l’expedient tècnic 

de construcció. 

 

Temari ( a omplir durant 16h en 2 jornades ). 

Introducció a la legislació europea. 

DIRECTIVA 06/42/CE i aplicació amb el RD1644/08. Exemples teòrics. 

Creació Expedient tècnic. Exemples teòrics i pràctics. 

Pràctiques finals, aplicació d’exercicis en l’aula de treball. 

 

A qui va dirigit: 

Personal d’enginyeries diverses, que es dediquin a dissenyar i comercialitzar 

màquines en el sector industrial 

Importadors de maquinària industrial en la unió europea. 

Integradors industrials. 
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Avantatges estratègiques per a SOLUcTIONS: Contactar amb fabricants de 

maquinària i amb enginyeries i fer una feina satisfactòria pot portar futures aliances 

habituals en aquest sentit i també amb els integradors. 
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6.1.3. Curs de PRÀCTIQUES ANÀLISI MÀQUINES 

Fitxa del curs de formació:  

Curs bàsic Pràctiques anàlisi màquines. 

Introducció al curs: 

És un curs que ensenya com analitzar les condicions de seguretat bàsiques, per a 

màquines antigues i noves, fent servir els checklist de seguretat RD1215/97 i 

RD1644/08. 

 

Objectiu del curs: 

Es pretén que els alumnes puguin analitzar de mode superficial, tots els problemes de 

seguretat que pugui tenir una màquina i poder-los plasmar en un checklist (requisit 

legal). 

 

Temari ( a omplir durant 8h en 1 jornada ). 

RD1215/97 i RD1644/08, com fer un checklist de l’annex I. 

Responsabilitats legals. 

Pràctica, anàlisi d’una màquina. 

 

A qui va dirigit: 

Tècnics de prevenció i de manteniment de les empreses clients. 

 

Avantatges estratègiques per a SOLUcTIONS: Els propis tècnics de seguretat 

poden entendre la necessitat de tenir un soci amb coneixements específic en 

seguretat, que doni la perspectiva d’expert enginyer i PRL al mateix temps. 
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6.1.4. Curs PRL APLICAT A MÀQUINES  “A LA CARTA” 

Fitxa del curs de formació 

Curs bàsic Pràctiques anàlisi màquines. 

Introducció al curs: 

El curs de PRL dona una idea bàsica a l’alumne sobre com es gestiona la PRL en 

l’empresa. 

 

Objectiu del curs: 

Es pretén que els alumnes puguin analitzar de mode superficial, tots els problemes de 

seguretat que pugui tenir en un lloc de treball. Al finalitzar el curs han d’obtenir un 

diploma que els acrediti amb el nivell bàsic de PRL. 

 

Temari ( a omplir durant 8h en 1 jornada ) ( a omplir durant 30h en cas de curs 

bàsic ). 

RD 31/95. 

Responsabilitat en la PRL. 

Disciplines de Seguretat, Ergonomia, Higiene industrial. 

Contingut de l’avaluació de riscos variable ( construcció, carretons, treballs en alçada ). 

 

A qui va dirigit: 

A alumnes que han de rebre una formació periòdica bàsica a la feina. 

Avantatges estratègiques per a SOLUcTIONS: L’objectiu d’aquest curs, donades les 

dificultats i la sobrecàrrega de mercat, és mantenir actives certes xarxes de contactes i 

empreses clients. 
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6.1.5. Curs RESPONSABILITAT PRL A LA INDUSTRIA 

Fitxa del curs de formació: 

Curs de responsabilitat en Prevenció de riscos laborals, orientat a responsables, 

gerents i professionals amb gent a càrrec dins l’empresa. 

Introducció al curs: 

És un curs experimental, basat en exercicis i jocs, posat en pràctica recentment en 

algunes empreses. Inclou una mini obra de teatre. 

 

Objectiu del curs: 

Sensibilització, en matèria de seguretat, de les persones amb responsabilitat dins 

d’una empresa. 

 

Temari ( a omplir en temps pactat amb el client ). 

  

 

A qui va dirigit: 

Directius i personal amb gent a càrrec. 

Avantatges estratègiques per a SOLUcTIONS: Augmentar el portfolio de productes i 

mantenir la xarxa de contactes / empreses client. 

 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  117 de 166 
 

6.2. Assessorament i Consultoria 

Els projectes de consultoria tenen l’al·licient de ser altament rendibles. Amb freqüència 

es poden trobar casos aïllats, complexos, amb certa dificultat d’anàlisi i possibles 

posteriors consultes però, per norma general, els projectes de consultoria relacionats 

amb la seguretat en maquinària tenen la possibilitat de ser modelitzats, amb una sèrie 

de plantilles. 

Tot això es tradueix en un concepte molt simple: es minimitza el temps de dedicació i 

es maximitza, per tant, la rendibilitat d’aquests projectes. Els clients poden sol·licitar 

els serveis de consultoria en les seves instal·lacions. Després d’una visita i reunió 

inicial, es d’alt interès veure les aplicacions quan abans millor, demanar tota aquella 

informació necessària per a realitzar l’informe i poder començar així a fer l’informe. 

El principal objectiu es tenir el màxim de projectes acumulats, disposar de plantilles i 

patrons, que permetin fer una elaboració molt repetitiva per a diferents tipus de clients. 

Els informes finals es poden oferir en forma de presentació, formació o simplement  un 

enviament en paper o cd. 

El paper o cd serà tota la referència que el client tindrà del projecte, per això es 

condició imprescindible generar unes bones bases pels informes. Unes presentacions 

molt ben treballades i dissenyades, permeten automatitzar al màxim els projecte a 

realitzar, sempre respectant les peculiaritat de cada client. 

 

6.2.1. Ús de normativa i directives:  

Amb freqüència alguns clients, com serveis de prevenció, enginyeries, manteniments o 

integradors de maquinària industrial, poden tenir problemes puntuals per interpretar i 

aplicar legislació, directives i normatives. Per aquest casos s’oferirà l’assessorament 

personalitzat i centrat en les aplicacions industrials concretes que demani el client. Es 

tracta d’aplicar una solució concreta per a dubtes que el client no pot resoldre. 

El servei d’assessorament en aplicacions de seguretat és aplicable a qualsevols tipus 

de situació i es factura per hores. Després d’analitzar l’aplicació es pot enviar un 

informe detallat sobre les possibles solucions. 
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Figura 44 – Conceptualització integració normativa 

 

A més de fer un assessorament generalitzat, els projectes de consulting poden anar 

dirigits a situacions molt concretes i que, en general tenen poc personal tècnic dedicat 

en exclusiva. 

Alguns exemples d’assessorament que pot oferir l’empresa en aquest sentit. 

- Esquemes elèctrics i cablejats per a elements de seguretat: 

 

 

Figura 45 – Conceptualització circuit maniobres / imatge instal·lació 
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- Selecció amb instal·lació dels components de seguretat necessaris, en 

diferents línies amb maquinària ensamblada. 

 

 

Figura 46 – Conceptualització integració de maquinària amb elements seguretat 

 

- Selecció de distàncies per a proteccions, dimensions, alçades i tipus de 

barreres ( físiques, òptiques... ). 

 

 

Figura 47 – Conceptualització integració ESPE 
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6.2.2. Prevenció de riscos laborals aplicat a maquinària industria 

És un servei de suport per a empreses que no disposen del coneixement o 

l’experiència adequada. També és adequat per empreses que tenen aplicacions de 

seguretat, de dificultat crítica, i volen tenir un suport per als seus tècnics de seguretat. 

Es basa en realitzar avaluacions de riscos de seguretat totalment orientades a 

maquinària i les seves peculiaritats normatives. 

Aquest servei es presenta mitjançant informes i es presenten algunes solucions per als 

casos i anomalies trobats. Interessa tenir uns informes i protocols estandarditzats per 

poder reduir al mínim el temps de dedicació fora de l’empresa client. 

 

 

Figura 48 – Exemple informe sobre maquinària 

  

Lloc de treball 

Explicació situació de risc 

actual  

Resum, explicació sobre la 

situació analitzada  

Càlcul de risc segons 

mètode FINE  

Tipus de situació 

segons normativa 

ISO12100 

Imatges i propostes 

diferents per a poder 

valorar solucions / 

millores 

Normativa i RD 

consultats 
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6.2.3. Marcat CE de màquines:  

Consisteix en assessorar al client sobre com ha fet el marcat CE. La principal 

diferencia amb el curs de marcat CE és que, en aquest cas, es revisa tota la 

documentació i s’aconsella al client que modificar i de quin mode fer-ho. També es 

revisa tota la documentació de PRL per poder informar de quines parts ha de millorar o 

canviar. 

 

 

 

Figura 49 – Símbol CE 

 

En els casos de clients com, per exemple integradors, en moltes ocasions no tenen 

cap interès ni temps en generar aquests informes, amb la qual cosa volen 

subcontractar el 100%. En aquests casos se li pot generar tota la documentació i 

l’expedient tècnic de les seves màquines.  

La facturació d’aquest tipus de projectes també es calculen per hores, depenen de la  

complexitat de la màquina, sistemes que disposa ( elèctric, pneumàtic... ) les proves 

que s’han de realitzar. 

Els projectes d’aquest tipus es poden realitzar sobre maquinària ja dissenyada i 

fabricada, maquinària importada i maquinària en fase de disseny. 
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En els casos d’equips de treball i màquines que el client no ha certificat, es pot oferir 

iniciar un procés complet d’assessorament en aquest sentit. Fent servir eines CAD i 

uns informes estandarditzats, se li dona l’oportunitat al client de tenir una 

documentació de màquina auto certificada. 

 

Figura 50 – Foto de torn horitzontal 

 

Figura 51 – Il·lustració 3d torn i màquina 

Transformació casos reals a 

concepte per analitzar 
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Figura 52 – Conceptualització / informe a partir de fotografia 

 

Conceptualització cas real a 

fitxer anàlisi 
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6.2.4. Checklist de maquinària:  

Pot aplicar-se en dos tipus de màquines, antigues i noves. Les antigues podran ser 

analitzades amb el text contingut en annexo I del RD1215/97. Aquest tipus de projecte 

ha de ser totalment diferencial respecte a la competència. Un dels problemes d’aquest 

tipus de servei es que pot trobar-se fàcilment en qualsevol servei de prevenció o , fins i 

tot, els propis tècnics de l’empresa client. La normativa al respecte es molt ambigua i 

no especifica si els tècnics que realitzen aquesta anàlisi han de tenir una titulació 

especifica o no.  

Per compensar això, s’ha d’aprofitar qualsevol tipus de formació o assessorament per 

ensenyar al client els avantatges diferencials de cedir aquest tipus d’anàlisi, incidint 

molt en la possibilitat d’analitzar aspectes de la màquina ( elèctrics, esquemes, 

normatius ) que d’altra mode serien molt complicats. Per a màquines noves el 

procediment serà exactament el mateix, aplicant el RD1644/08 i les normatives 

europees que procedeixin. 

 

 

Figura 53 – Fitxa d’anàlisi checklist equips de treball 

Màquina analitzada 

Article al que es fa 

referència 

Comentari adicional  

Valoració punt 
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6.3. Enginyeria 

 

Els serveis d’enginyeria tindran una estreta relació amb el muntatge d’elements de 

protecció, seguretat, tancaments perimetrals, automatització d’elements. Durant la fase 

inicial de vida de l’empresa SOLUcTIONS, la idea és poder tenir aquest tipus de servei 

en catàleg i proveir-lo però, tenint en compte, que per ara no ha de ser el principal 

objectiu de la companyia. Existeix massa competència en el sector de la integració i 

modificació de màquines, moltes empreses poden realitzar aquets servei. Sovint els 

tècnics poden ser experimentats sense necessitat de conèixer en profunditat les lleis i, 

a més a més, implica gestionar muntatges, més empleats, stocks, magatzems i una 

sèrie de processos que no son indicats durant la fase inicial de vida de l’empresa. 

Per aquest motiu, tots aquests serveis s’haurien de subcontractar a un soci que tingui, 

en principi, una bona capacitat operativa i de resposta. En un inici el soci trobat ha de 

mantenir certa independència però ser alhora un potencial client també , per poder 

intercanviar projectes i ser una opció vàlida en aquells aspectes que no puguin proveir 

( serveis propis de SOLUcTIONS ). 

Els principals serveis d’enginyeria, molt sovint, seran projectes derivats directament de 

l’anàlisi de la consultoria. És a dir, els serveis de consultoria poden tenir com a 

recomanació o assessorament, la necessitat de fer certes feines d’enginyeria. En 

aquest sentit, es mantindrà certa independència entre projectes i sempre s’oferirà com 

a segona opció per al client, després d’entendre i acceptar les necessitats que té en la 

seva indústria. 

Els serveis típics més demandats en la industria són: 

 

6.3.1. Redisseny maniobres seguretat i nous circuits elèctrics. 

 

Els circuits elèctrics de les màquines en general, i els de maniobra en particular, són 

sensibles al desgast i a la probabilitat d’errors generats per la fiabilitat. Des de 

l’empresa es vol poder assessorar en quines maniobres són més adients actualitzar, 

sempre que es vulgui tenir un concepte de seguretat més fiable. Tot això ha d’anar 
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vinculat a una avaluació de riscos especifica de maquinària. Basat en la norma 

ISO13849-1 sobre “sistemes de comandament”. 

 

6.3.2. Automatització i connexions PLCs. 

 

Qualsevol modificació de maquinària, implica revisar tots els circuits, programes i 

maniobres dels PLCs. Tot i no ser una part especifica de seguretat, els autòmats han 

de ser corregits i programats per no generar cap tipus de situació insegura. 

 

6.3.3. Instal·lació de tancaments perimetrals. 

 

Consisteix en saber triar el tipus de tanca o resguard indicat per a l’aplicació, així com 

l’alçada i ubicació, estimar quins són els riscos que neutralitza una tanca i, a partir 

d’aquestes dades, disposar del partner adequat. 

 

Figura 54 – Exemples fotografies reals resguards i tancaments seguretat 
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Disseny de proteccions a mesura de la màquina o aplicació. 

Existeixen diferents normatives que fan referència als resguards de les màquines. Tant 

pels casos de models fixos, com mòbils i també perimetrals. La robustesa, resistència, 

moviments, dimensions i la seva ubicació no són arbitraris, responen a estàndards 

molt concrets com les normes EN953 i també ISO13857. En aquest sentit fer una 

instal·lació correcta sempre necessita d’un bon assessorament previ o una direcció 

correcta de l’equip que instal·la aquesta part mecànica. 

 

Figura 55 – Exemples fotografies reals instal·lació completa 

 

Figura 56 – Exemples fotografies reals instal·lació completa 
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6.3.4. Senyalització de seguretat. 

Quan s’han fet tots els passos anteriors la màquina o màquines estudiades i tractades, 

poden continuar tenint riscos residuals. Per a aquestes anomalies, de vegades ja no 

es possible aplicar més mesures tècniques i es recomanable fer servir mesures 

organitzatives com la llei RD485/97 i algunes normes harmonitzades de senyalització 

de maquinària.  

 

  

 

Figura 57 – Exemples fotografies reals senyalització maquinària 

 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  129 de 166 
 

6.3.5. Ubicació de comandaments de la màquina. 

Amb molta més freqüència del que podem esperar, les instal·lacions de grans 

dimensions tenen problemes de dimensionat i ubicació dels comandaments, és a dir 

aquelles zones on el factor humà ha d’interactuar amb la maquinària. 

Saber situar quests llocs, amb orientació, camp visual, funcionalitat i eficiència és un 

altre petit assessorament que els clients necessiten, gairebé sempre, sense saber-ho o 

haver-se’n adonat. 

 

 

Figura 58 – Exemples fotografies reals instal·lacions industrials 
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6.3.6. Aplicacions amb dispositius optoelectrònics 

Ha de ser un dels serveis “estrella” dins dels projectes d’enginyeria, si bé en la part de 

serveis d’assessorament ja està inclòs, en aquesta part s’ha d’anar més enllà amb el 

client.  

Està demostrat que la instal·lació d’aquest tipus de dispositiu, tan extens actualment 

en la industria, és incorrecte en més de tres quartes parts de les màquines i de les 

instal·lacions a Espanya. Aquesta manca d’encert en la instal·lació d’aquestes 

proteccions avançades dona un niu de mercat important, tant en assessorament com 

en posterior instal·lació. Principalment es tracta de saber quin tipus de component triar 

i comprar, saber la resolució, ubicació, funcionalitat, distància i altre complements com 

el “muting” o el “blanking” que són maniobres que poden permetre combinar el pas de 

persones i mercaderies. Els casos més típics són força repetitius i desconeguts, això li 

dona un avantatge competitiu a l’empresa. Alguns exemples conceptuals i d’execució  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 – Exemples concepte i aplicació real ESPE 
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7. PLA DE L’EMPRESA 

 

Abans de plantejar-se com començar a treballar, s’ha de fer una petita reflexió sobre 

quina forma tindrà l’empresa, evidentment no només en quant a dimensió, abast i 

funcionament sinó també en quant a la forma jurídica. 

 

7.1. Requeriments de l’empresa 

 

- Inversió inicial. 

- Responsabilitat davant d’acreditors. 

- Nombre de socis. 

- Fiscalitat. 

- Complicacions administratives ( i costos de les mateixes ). 

- Cost i capital social. 

- Imatge que es vol tenir en el mercat. 

- Exigències legals ( bancs , agencies, contractes, administració ). 

- Possibilitat d’aconseguir subvencions. 

 

7.2. Forma jurídica 

 

7.2.1.  Societat Limitada SL 

 

A l’estat espanyol existeixen unes 15 formes de constituir, jurídicament, una empresa 

de nova creació. Depenent del sector, dimensió i nº de socis es més convenient tenir-

ne una o una altra. 

Per al cas que pertoca, estudiant la concentració de l’empresa en un únic professional, 

el consultor, les dues possibilitats més rellevants són la forma de SL ( societat limitada 

) o la forma de treballador d’autònom. 

La societat de responsabilitat limitada SLR, és el tipus de societat mercantil 

predominant a l’estat espanyol, és la forma més utilitzada per petits empresaris 

autònoms que d’aquesta manera limiten la seva responsabilitat de capital aportat, 

evitant respondre amb el seu patrimoni personal davant dels deutes dels seus negocis. 



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  132 de 166 
 

Es tracta de la forma més estesa, al 2012 es tenia a espanya 1.123.574 empreses SL, 

la qual cosa suposa un 35% de les empreses de l’estat ( segons directori empreses 

INE ) només per darrer de les persones físiques individuals, que suposen el 51%. 

 

La normativa vigent de les SL regula algunes de les seves característiques. 

- El nombre de socis no ha de ser determinat , no existeix límit màxim. En el cas 

d’un únic soci es pot crear la SL unipersonal, poden ser persones físiques o 

jurídiques. 

- Responsabilitat dels socis: Solidaria entre ells, limitada al capital aportat, de 

mode que els socis no poden respondre als deutes amb la seva riquesa o 

patrimoni personal. 

- Classes de socis: Ha de ser un nom no registrat abans ( registre mercantil ) 

seguit de l’expressió “Societat de responsabilitat limitada”, també es pot 

agregar la abreviatura SLR. 

- Capital social: El mínim legal són 3.000 €, totalment desemborsat sense existir 

un límit màxim. Pot estar format per aportacions monetàries o en especies, 

com per exemple ordinadors, equipament, mobiliari, un cotxe o qualsevol altre. 

Es necessari disposar d’una valoració d’aquest ben, acceptat per tots els socis 

fundadors. 

- Divisió del capital social: en aportacions socials, la transmissió del qual té 

certes limitacions legals, comptant sempre els altres socis amb un dret de 

preferència davant de tercers. 

- Domicili social: Normalment ha de ser una adreça, on s’ubica l’empresa i ha 

d’estar en el territori espanyol. Un canvi de domicili dins el mateix municipi pot 

ser acceptat per l’administrador però un canvi de municipi ha de ser acceptat 

per tots els socis. 

- Objectiu social: És l’activitat o activitats en que se centra l’empresa, 

normalment es prepara una relació amplia d’activitats previstes i les potencials, 

amb la finalitat de fer despeses administratives. 

- Constitució: mitjan estatuts i escriptura publica signats davant d’un notari i 

presentats posteriorment en el registre mercantil. Es necessari detallar les 

aportacions  de cada soci i el % de capital social que aporta i correspon.  

- Òrgan d’administració i gestió: Existeixen diverses opcions, s’ha d’optar per 

una en els estatus de l’empresa. L’administrador únic (persona), administradors 

solidaris on cadascun pot actuar pel seu compte i això compromet a tots, 
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administradors mancomunats ( signen conjuntament, la qual cosa limita el 

poder de representació ) o consell d’administració ( mínim 3 ). En els estatuts 

s’ha de recollir la duració dels càrrecs, que normalment es fa indefinit. També, 

en cas d’existir, la retribució dels mateixos. 

- Responsabilitat de la gestió: recau sobre els administrador, no sobre els socis. 

- Junta general de socis: es l’òrgan màxim de deliberació i pren decisions. Es 

convoca pels administradors en es sis primers mesos de l’any per repartir 

resultats i fer balanç. 

- Obligacions fiscals: en una SL s’ha de tributar obligatòriament l’impost de 

societats i l’IVA. 

- Règim SS: regim d’autònoms per a administradors i socis que tinguin control de 

la societat. La resta en regim general. 

- Les societats limitades estan regulades per RD 1/2010, llei que substitueix la 

llei 2/1995 de societats de responsabilitat limitada. 

 

7.2.1.1. Avantatges  

La creació d’aquesta forma jurídica comporta els següents avantatges: 

- Responsabilitat davant dels creedors ( si n’hi ha ) limitada al capital social i als 

béns a nom de la societat. 

- Relativament senzill en quant a tràmits burocràtics, tant en la constitució com 

en el funcionament, aportant una gestió més senzilla que la S.A. 

- Capital social mínim exigit relativament baix, 3.000 €, que a més una vegada 

gastat es pot destinar a finançar inversions o necessitat de liquiditat. 

- El nombre de socis és el mínim possible, un, per la qual pot ser unipersonal 

- Els costos de constitució son assequibles, de l’ordre de 600€ sense comptar 

l’aportació del capital social. 

- Amb una societat, l’autònom pot assignar-se un salari i desgravar com a 

despesa. 

- Les societats tenen una fàcil forma d’accés al crèdit bancari, ja que els bancs 

tenen millor informació sobre el seu funcionament i, a més a més, el fet de ser 

societat ofereix una millor imatge. 

 

7.2.1.2. Inconvenients 
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- Les participacions no son fàcilment transmissibles, la seva venda regulada pels 

estatuts de la societat i la llei, tenint prioritat els restants socis. Per tant no es 

una forma adequada si es vol captar a un gran nombre d’inversors. 

- La constitució d’una societat limitada sol portar una mitjana de 40 dies, per la 

qual cosa si es necessita començar a treballar de mode immediat és un clar 

problema, seria millor fer-se autònom. 

- Si per demanar liquiditat a un banc, el banc ens demana garanties personals, la 

responsabilitat limitada queda esvaïda ràpidament. 

 

7.2.2.  Opció Autònom, professional liberal. 

 

Iniciar d’una manera independent i liberal l’activitat professional, permet dedicar tot 

l’esforç, dedicació i passió a aquella activitat que a un li agrada. No obstant, comporta 

certes avantatges i també inconvenients. 

 

7.2.2.1. Avantatges  

 

La creació d’aquesta forma jurídica comporta els següents inconvenients: 

- És la manera més ràpida, senzilla i econòmica de donar d’alta un negoci. 

- Es manté un control total i la gestió de l’empresa. 

- No es necessari un procés previ de constitució. 

- És la forma que requereix menys gestions i tràmits legals, la qual cosa fa mes 

econòmic les despeses d’assessorament. 

- Es considera una forma empresarial ideal per a projectes de petita mida , 

negocis nous generats per una sola persona. En el 2009 hi havia a Espanya ( 

segons dades del directori central d’empreses ) gairebé 1.800.000 autònoms. 

La qual cosa constitueix un 53 % de les empreses de l’estat. 
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7.2.2.2. Inconvenients 

 

- No hi ha diferència entre el patrimoni personal i el de l’empresa, amb la qual 

cosa l’empresari autònom ha de respondre amb els bens personals un deute 

de tercers, si s’escau. 

- Si l’empresari esta casat en règim de guanys, pot provocar que l’activitat 

professional arribi al patrimoni de la parella. 

- Si els beneficis son bastant elevats, es paguen mes impostos que en una 

societat. A partir d’uns 45.000 € de benefici anual, compensa crear una 

societat. 

- Les societat tenen una imatge més professional i seriosa que un autònom amb 

les entitats financeres, distints agents i proveïdors. 

- No es poden contractar familiars de fins a segon grau, de mode que també 

s’han de fer autònoms. 

En general es recomanable crear una societat en les següents condicions: 

- El projecte necessita inversions elevades. 

- El negoci esta generant un considerable nivell de beneficis. 

- La competència directa esta formada per societats, principalment. 

En el cas de crear una societat des d’autònoms, se segueix cotitzant com autònom 

però en qualitat d’administrador de la societat, amb la qual cosa els costos de la SS es 

mantenen igual. 

Amb aquetes dades, podem presentar uns criteris finals de decisió. 

Les anteriors dues pàgines expliquen pros i contres de cadascuna de les dues formes 

jurídiques analitzades, que són les més coherents per a aquest projecte. La decisió 

final es basa en 4 conceptes clarificadors: 

 

7.2.3.  Responsabilitat 

 

En la SLR es disposa d’una cobertura al soci participant, de tal forma que només  ha 

de respondre per ells. Això es el que diu la normativa mentre es compleix la llei de 

societats de capital LSC serà així. Una altra cosa es que, si demanem un préstec al 
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banc i ens demana que avalem personalment, en aquest cas s’amplia la 

responsabilitat. 

Els autònoms no disposen d’aquesta protecció i han d’avalar a nivell personalm, amb 

el conseqüent risc. 

 

7.2.4.  Despeses inicials 

La quantitat de despeses és realment baixa com s’ha anat comentant, la diferència 

entre les dues formes jurídiques més adients està per sota de 300 € per a S.L i només 

uns tràmits burocràtics per a fer-se autònom. 

7.2.5. Impostos gestoria 

 

Tot i que cadascun dels empresaris pot presentar els impostos de la seva empresa o a 

nivell particular en cas d’autònoms, no és recomanable que l’empresari es faci càrrec 

de tot. Per aquesta raó es recomana que, o bé una gestoria, o bé una assessoria 

tramiti els impostos obligatoris mes que res perquè les sancions per presentar de 

forma incorrecta, mal aconsellat o fora de termini poden ser elevades. 

El cost aproximat de ser autònom és de 1.000 € anuals. 

El cost aproximat de tenir una SL és de 3.200 € anuals. Presentant models estatals 

 

7.2.6. Tributació. 

 

No ens podem oblidar de que un dels objectius principals de la creació d’una empresa 

són els beneficis i guanys econòmics, aquí hi ha grans diferències a tenir en compte. 

L’impost de societats és el 25% dels beneficis. Les empreses individuals tributen en la 

declaració de la renda a un tipus d’impost que pot anar del 7% al 52%, depenent de la 

base imponible. 

El càlcul mig estableix que en el cas d’obtenir beneficis superiors a 30.000 € anuals, és 

millor tributar per impost de societats fix al 25%. 
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La conclusió final és clara: Es pot traçar una estratègia modesta i sense objectius 

irreals, l’estratègia i els càlculs hauran de ser realistes i pragmàtics. 

 

7.2.7. Reducció càrrega fiscal 

 

La pressió fiscal que pateix un autònom pot arribar a un tipus marginal de 48%, davant 

del 30% de l’impost de societats. El que explica l’elevada càrrega fiscal dels autònoms 

és el caràcter progressiu de l’IRPF, en la pràctica ens permet sumar els ingressos 

generats per l’activitat professional del treballador autònom plusvàlues com les 

generades per la venda o lloguer d’un pis o per guanys de borsa. 

Com una empresa, el màxim impositiu queda fixat per l’impost de societats, hi ha més 

desgravacions i és té l’avantatge de poder ser assignat un salari. L’accés a deduccions 

de i+d també són més favorables, en cas de l’autònom no són accessibles. 

En tot aquest context, els càlculs diuen que a partir d’un benefici de 90.000€, es 

aconsellable canviar la forma jurídica de l’empresa d’autònom a societat Limitada. 

Per poder quantificar amb precisió aquest llindar, n’hi ha prou amb comparar el 

rendiment net o benefici segons es tributi en renta i en l’impost de societats. Una 

vegada s’ha fet això s’ha de decidir quin és el més interessant. 

 

7.2.8.  Dimensió 

 

Si ens movem en un sector d’alta concentració o estem buscant convertir-nos en 

proveïdors de grans empreses, és gairebé obligatori convertir-se en empresa a curt 

termini, algunes multinacionals poden només contractar a empreses. Per sort, en la 

industria de l’automòbil i altres industries grans, les pròpies subcontractes són també 

les empreses que poden necessitar l’assessorament de SOLUCTIONS. 

 

7.2.9.  Empleats 
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Si a llarg termini l’empresa necessita empleats, es pot comptar amb deduccions en 

impost de societats.  Tractar amb els problemes de la gestió de RRHH és un tema no 

prioritari per als primers anys de vida de l’empresa, per als primers projectes i 

existència de la pròpia empresa, l’objectiu a de ser clar: sobreviure i ser rendible sota 

certs llindars. Qualsevol col·laboració que s’hagi de fer requerir inicialment es podrà 

delegar en una xarxa de contactes. 

 

7.2.10.  Imatge 

 

En el nostre país, els autònoms encara continuen tenint una mala imatge, 

especialment entre proveïdors. Esta a associada a provisionalitat i manca de 

professionalitat en general. Una imatge d’empresa constituïda és molt més 

professional, no obstant això, no hauria de ser un tema prioritari per als primers anys 

d’experiència d’aquest projecte. L’estat, per exemple, només treballa amb proveïdors 

que són empreses. 

 

7.2.11.  Mòduls 

 

La darrera reforma de l’IRPF, deixa clar que els rendiments dels autònoms que van 

assignats a mòduls no poden passar de 450.000€.  A partir d’aquest volum ja no es pot 

ser autònom. Tot i això està clar que aquest nivell de facturació es lluny de l’abast de 

l’empresa durant els primers dos anys de creixement. 

 

7.2.12.  Diversificar 

Per poder créixer i minimitzar el risc de fallida, en un inici s’ha de pensar en diversificar 

el negoci. Considerant un eventual futur creixement de l’empresa, pot arribar-se a 

plantejar aquesta opció a llarg termini. 

 

7.2.13. Socis 
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Si el projecte pugues tenir èxit, no s’ha de descartar que en el futur puguin entrar 

socis. En aquest cas serà innegable el fet o la necessitat que l’empresa hauria de ser 

una SL. 

 

Considerant totes aquestes opcions, la decisió final és bastant clara. La forma jurídica 

de SOLUcTIONS ha de ser simple i basar-se en un criteri realista. 

Per al primer any de l’empresa s’agafarà la forma d’autònom, a partir d’un cert nombre 

d’anys, per exemple dos o tres , o fins que s’arribi a un nivell de facturació “llindar” no 

s’ha de plantejar el canvi a SL. Aquesta decisió es pot reconsiderar cada any. 
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7.3. Pla de marketing 

Degut a la longitud d’aquest document, el pla de marketing s’ha anat fraccionant 

durant tot l’informe. Algunes fases del projecte, i l’elaboració dels resultats d’analitzar 

certes dades, és millor presentar-les per separat.  

 

7.3.1.  Delimitació del negoci. 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’activitat de l’empresa es limita a 3 tipus de 

serveis. 

- Formació. 

- Consulting. 

- Enginyeria. 

 

Les característiques comuns per a tots 3 tipus de projectes són la rendibilitat i 

l’escassa inversió requerida. Aquests tipus de serveis, en l’àmbit que es pretén donat, 

no tenen pràcticament cap cost associat. Això sempre farà augmentar 

significativament la rendibilitat de qualsevol intervenció. 

El mercat potencial, també comentat anteriorment, són empreses del sector industrial 

de diferents perspectives i de diferent abast. Empreses grans, empreses petites i 

mitjanes, proveïdores d’empreses grans, escoles i centres de formació, integradors, 

serveis de prevenció i fins i tot la competència directa. 

 

7.3.2.  Producte 

 

La principal característica diferenciadora respecte a la competència ha de ser el servei 

totalment especialitzat, concret i proper. Molt sovint, les empreses desconeixedores de 

legislació i serveis de seguretat, solen tenir una certa curiositat per poder aprendre les 

diferents normatives i serveis necessaris. Les empreses de la competència seran , en 

gairebé tots els casos, empreses multinacionals amb un mode de treballar 
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absolutament rígid, amb clients de gran capacitat financera i amb poc temps per 

dedicar-li a certs clients.  

En l’apartat 6 de la present memòria es poden consultar més de 25 pàgines amb els 

serveis que pot oferir l’empresa de mode detallat. 
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7.3.3.  Pla d’acció 

 

- Preu de venda: ha de ser sempre un preu lleugerament inferior al de la 

competència, per oferir serveis serà més fàcil jugar amb flexibilitat, ja que el 

cost que es pot perdre sempre és d’oportunitat, no hi ha marges ni % de 

reducció de beneficis al no comprar res ni tenir costos variables en producte. 

Penetrar en certs mercats i clients pot ser complicat al principi, per això també 

es recerca una política d’aliances. Els preus que poden ser desestimats per 

empreses grans poden ser una oportunitat per una empresa petita com 

SOLUCTIONS, almenys el primer any és una empresa formada per un 

autònom. 

 

- Política de promoció: Per poder entrar a certs clients s’ha de “tirar” de l’agenda 

de contactes, després de 7 anys treballant com a safety engineer es té una 

quantitat acceptable per començar-ne. A més, els primers contactes són mini 

xerrades formatives de 1 hora aproximadament, a on s’expliquen certes 

novetats normatives i s’aprofita per visitar la casa del potencial client, visitant la 

planta es pot fer una idea ràpida dels punts dèbils i saber per on entrar en les 

pròpies xerrades.  

 

Les principals xarxes de contactes continuaran a través d’internet, es pagarà 

un posicionament google i es farà servir , sobretot, la xarxa professional 

linkedin per promocionar i mostrar certs serveis. A més, es pot posar en marxa 

una col·laboració amb la plataforma on-line udemy, també creada a Barcelona 

per un  emprenedor autònom, treballant en sector de venda cursos de formació 

on-line per a tot el món. 

 

 

7.4. Pla d’operacions 

 

En els inicis  la organització de l’empresa serà el punt dèbil. Mentre el volum de feina 

ho permeti, una sola persona haurà de controlar la part tècnica i la part d’administració. 

Quan s’aconsegueixin uns mínims beneficis per a una persona, es pot començar a 

pensar en contractar una persona en “part time”, per a que pugui realitzar les tasques 
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d’administració. Totes les tasques que comportin un PC, es faran en modalitat “home 

office”, donant també un cert grau de llibertat a l’autònom i a eventuals contractacions. 

L’ordre d’aquestes accions ha de ser meticulós a l’inici per començar a entrar a casa 

del client. 

- Captació / contacte de clients a través de la xarxa de comunicació disponible ( 

principalment internet i plataformes de formació ). 

- Visita al client, primera impressió i passeig per planta. 

- Xerrada curta gratuïta per al client i els seus tècnics de prevenció, 

manteniment, gerents, etc. 

- Rebre comanda. 

- Donar servei formació o assessorament. 

 

7.5. Recursos humans 

 

 

Aquest projecte està dissenyat per treballar per si sol durant els primers mesos o anys 

fins i tot. En el moment en que l’objectiu d’establir-se quedi cobert, s’haurà de 

començar a plantejar com estructurar una empresa sencera, primer canviant la forma 

jurídica, contractant treballadors, etc. 

 

 

7.6. Mitjans financers 

 

 

El fet de triar iniciar aquest projecte com a treballador autònom, implica tenir que 

prescindir de moltes de les comoditats de les corporacions, el mode de treball “home 

office”, al mateix temps, implica no tenir seu física, no generar despeses, un consum 

mínim d’energia etc.  

La ubicació de l’empresa és, doncs, la ubicació o domicili propi de l’autònom. La 

despesa obligatòria serà l’obtenció d’un vehicle de leasing i mitjans informàtics, així 

com les quotes de posicionament web, autònoms i manteniment de la web. 
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7.7. Concepte Xarxa professional 

 

Dins de les novetats que presenta aquesta empresa, una de les grans aportacions 

personals és la introducció del concepte “xarxa de professionals”. Com ja s’ha repetit 

diverses vegades, aquesta empresa pretén existir sense ubicació física. L’objectiu és 

substituir aquesta seu física per una seu virtual. 

A mesura que va creixent l’empresa, és té la intenció de poder tenir partners que 

puguin aportar diferents vessants a l’empresa, que puguin ampliar la gama de serveis. 

Les aliances també poden fer créixer la xarxa. 

Una vegada aclarit això, fins i tot les feines menys qualificades, com les que tenen 

relació amb l’administració, finances, RRHH o gestions varies poden arribar a 

contractar-se via el concepte xarxa. 

Així doncs, en l’estudi financer i econòmic es tindran en compte tots els conceptes 

derivats de la xarxa, és a dir, totes les despeses en professionals liberals que 

col·laborin en projectes i en tasques d’administració. 

La xarxa s’ha de crear per internet i ha de ser capaç de tenir representació en 

qualsevol localitat industrialitzada en un radi de 200 km. 

La xarxa professional ha de ser suficientment robusta com per poder delegar en ella 

feines totalment especialistes, a més s’ha d’intentar que els professionals no siguin 

excessivament complets per no treure’s la feina entre ells. 

El concepte de xarxa té el problema de les prediccions, és molt complicat saber fins a 

on pot arribar la xarxa o a quina velocitat pot retroalimentar-se per generar més feina. 
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8. CONSTITUCIÓ D’EMPRESA  

 

Un cop aclarits tots els punts anteriors, es poden donar les alternatives per iniciar  

l’aventura empresarial. 

 

8.1. Inici del procés SL 

 

Amb aquest apartat es pretén informar dels costos i passes a seguir per dotar de 

personalitat jurídica un projecte empresarial i/o tramitar les altes davant de diferents  

administracions, amb la finalitat de poder afrontar amb garanties un procés que pot 

resultar complex i costós 

 

8.1.1. Constitució de la forma jurídica 

Es descriuran les passes. 

 

8.1.2. Triar el nom de l’empresa 

 

El nom triat per a l’empresa és SOLUcTIONS ( SOLER LUCAS Solucions ) i s’ha de 

comprovar, abans de res, que no el tenim registrat a través de la web 

http://www.rmc.es  

El cost és de 18,24 € per correu certificat o 22 € si ens l’envien mitjançant missatgeria i 

el temps total uns 15 dies. És possible realitzar consultes prèvies de disponibilitat dels 

noms (1,80 € + IVA), però  aquestes no ens garanteixen res (pot ser que la consulta 

ens digui que la denominació  demanada està lliure, però sempre estarà subjecta a la 

qualificació del registrador que  ens la pot denegar per similituds fonètiques o 

semblances evidents amb altres  denominacions ja inscrites).  
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8.1.3. Obertura compte corrent.  

 

Dipòsit capital mínim i obtenció del Certificat de Dipòsit del capital social, s’ha de fer en 

un banc o caixa. El cost és 0 €. Les aportacions de capital social no són un cost.  

La quantitat a dipositar en concepte de capital social anirà en funció de la forma 

jurídica triada pot ser SL/SLL: 3.000 €. El tràmit és immediat, encara que sovint les 

oficines bancàries triguen 24 hores en entregar-nos el Certificat de Dipòsit.  

Per efectuar l’obertura l’oficina bancària ens demanarà el Certificat de Denominació 

Social.  En el certificat de dipòsit ha de constar la identitat de les persones sòcies, amb 

el seu DNI, NIE  o CIF així com l’import que cadascuna d’elles ha dipositat per 

constituir el capital social. 

 

8.1.4. Constitució de la societat 

 

Constitució de la societat - Atorgament de l'Escriptura Pública, s’ha de fer a una 

notaria. La documentació requerida és la següent. 

- Certificació negativa nom no coincident.  

- Certificat Dipòsit capital social.  

- Estatuts,  la redacció dels quals pot fer la notaria, per tal  d’evitar problemes a 

l’hora d’inscriure l’escriptura en el Registre Mercantil.  És important regular el 

sistema d'adquisició i transmissió de les accions o participacions, així  com la 

seva valoració, per als supòsits en els quals es produeixin separacions de 

persones  sòcies (si està regulada la forma de valoració, s’eviten problemes en 

aquests moments crítics  en els quals arribar a un acord amigable és 

complicat).  

El cost aproximat per Capital social de menys de 6.010,12 €  són 98,15 €. Còpia 

autèntica 3,00 € per foli (20 folis x dos còpies) 120,00 €.  Còpia simple 0,6 € per foli (20 

folis x tres còpies) 36,00 €. Això constitueix un total de 254,15 €.  
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8.1.5. Obtenció del CIF 

S’ha de fer a la delegació d’Hisenda que correspongui per districte postal al domicili de 

l’empresa. La Documentació és força senzilla 

- Còpia simple i autèntica de l’escriptura de constitució.  

- Fotocòpia DNI administrador/ra signant i de les persones sòcies.  

- Imprès 036 (en aquest imprès s’han de declarar les obligacions fiscals que 

genera la nostra activitat; per fer-ho de forma correcta en cada Delegació 

d’Hisenda hi ha un  departament d’Informació Tributària on assessoren sobre el 

número d’epígraf d’IAE i les  obligacions que corresponen a l’activitat en 

concret). Es pot obtenir l’imprès a la web de l’Agència Tributària 

(http://www.aeat.es) i es realitza tot al moment. 

 

8.1.6. Pagament impost de transmissions patrimonials 

Es pot fer en el moment en l’oficina de l’Agència Tributària de Catalunya. L’impost es 

pot pagar a la Caixa de l’Agència Tributària o en qualsevol entitat bancària acreditada.  

 

8.1.7. Inscripció registre mercantil 

És un tràmit també molt senzill i amb un cost d’uns 200 € + IVA. Es realitza tot en el 

registre mercantil, portant còpia autèntica i omplir en imprès de presentació i fotocopia 

del CIF de la societat a inscriure.  

 

8.1.8. Resum de costos totals 

Un cop fets els tràmits, el tems mig d’espera són uns 3 mesos per a una SL. 

Taula 1 – Costos creació d’una S.L: 

Capital social      3.006 €  

Consulta prèvia denominació social             2 €  

Certificació negativa           21 €  

Notaria         254 €  

Registre / llibre         254 €  

Impresos             2 €  

TOTAL      3.539 €  

 

http://www.aeat.es/
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8.2. Inici del procés Consultor Autònom 

 

Aquesta, és aquella opció que minimitza al màxim el risc de la creació d’un projecte, 

sota aquest criteri pràcticament serà impossible perdre res, tot i que ja s’ha comentat 

anteriorment les avantatges i els desavantatges d’aquestes formes d’empresa. 

 

8.2.1. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF 

 

Declaració censal d’alta. Es pot sol·licitar abans el CIF provisional. El cost es gratuït i 

es pot fer per internet la descarrega del document per presentar-ho fàcilment a 

hisenda. 

 

8.2.2. Inscripció de l’empresa a la seguretat social. 

 

Es la inscripció al cens de l’agencia tributaria, obligatori per exercir una activitat 

empresarial o professional. Es pot fer a través d’internet i presentar-ho a la delegació 

d’hisenda. 

 

8.2.3. Comunicació d’obertura del centre de treball. 

 

Obtenció del llibre de visites. Només ha d’anar vinculat al centre de treball quan aquest 

existeixi. 
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8.2.4. Costos mensuals 

 

Els costos mensuals són 262€ per a qualsevol autònom, no obstant durant l’any 2013 

s’ha aprovat una tarifa plana de “50” € per a nous professionals liberals. La distribució 

d’aquesta quota és la següent. 

Taula 2 – Costos creació d’una empresa d’autònom 

MESOS COST SUMA 

MESOS 1 - 6           53 €          318 €  

MESOS 7 - 12         131 €          786 €  

MESOS 13 - 18         184 €       1.104 €  

MESOS 19 - 24 262 €      1.572 €  

TOTAL 2 ANYS                          3.780 €  
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9. ESTUDI VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA 

 

9.1. Establiment de preus, honoraris i tarifes 

 

Taula 3 –Tarifes i preus 

PRODUCTE TARIFA 
MIJANA 

COMPETÈNCIA 
MILLORA 

HORA CONSULTING A 30 € 50 € 40,0% 

HORA CONSULTING B 45 € 70 € 35,7% 

CURSOS A 2.200 € 3.900 € 43,6% 

CURSOS B 400 € 690 € 42,0% 

CURSOS C 690 € 890 € 22,5% 

CURSOS D 490 € 690 € 29,0% 

CURSOS E 490 € 690 € 29,0% 

1 ALUMNE JORNADES "A" 240 € 600 € 60,0% 
 

Ens basem en una entrada agressiva de preus. Els preus corresponen a PVP, els de 

la competència s’han referenciat a tots els cursos promocionats durant 2013 i 2014 

entre les principals empreses del sector, tant multinacionals com empreses PIME. 

 

La classificació que s’ha fet respon als criteris d’oferta i demanda. 

Hora consultoria “A” s’aplica per als sectors amb més competència i menor grau 

d’especialitat, en aquest cas els projectes de checklist de maquinària i d’avaluacions 

de riscos genèriques. 

Hora consultoria “B” s’aplica per als sectors amb més gran especialitat, aquí hi ha 

menys competència, després se li aplica el descompte respecte la competència 

investigada. 

Cursos “A” correspon al curs acotat “seguretat en màquines” de 3 jornades. 

Per a cursos “1 alumnes jornades A”, es corresponen cursos “A” massius, és a dir 

organitzats com a event per a fins a 20 alumnes. Cadascú dels quals paga 

independent per estar 3 dies, en aquest serveis no es compta un cànon per reservar 

l’espai ( hotel o similar ). El preu són 240 € PVP per alumne. 
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Cursos “B” correspon al curs acotat “marcat CE de les màquines” de 1 jornada. 

Cursos “C” correspon al curs acotat “pràctiques en anàlisi de màquines” de 1 jornada. 

Cursos “D” correspon al curs configurable PRL a la carta de 1 jornada. 

Cursos “E” correspon al curs acotat “responsabilitat industrial PRL” de 1 jornada. 

 

9.2. Previsió Econòmica Optimista 

 

9.2.1. Formació 

Taula 4 –Estimació econòmica formació 

FORMACIÓ UNITATS INGRÉS 

SEGURETAT MÀQUINES EN EMPRESA 11 2.200 € 

JORNADES SEGURETAT EN MAQUINÀRIA 8 8.000 € 

MARCAT CE MÀQUINES 22 690 € 

PRÀCTIQUES MAQUINÀRIA 22 490 € 

RESPONSABILITAT INDUSTRIAL PRL 22 490 € 

TOTAL   124.940 € 

DEDICACIÓ EN HORES 984 

DEDICACIÓ JORNADES 123 
 

 

La distribució de comandes s’ha fet de la següent manera. 

1 curs mensual contractat tipus “A” a casa del client. 

8 jornades de seguretat en maquinària anuals. 

2 cursos mensual tipus “B” a casa del client. 

2 cursos mensual tipus “C” a casa del client. 

2 cursos mensual tipus “D” a casa del client. 

2 cursos mensual tipus “E” a casa del client. 
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9.2.2. Consultoria 

 

Taula 5 –Estimació econòmica consultoria 

CONSULTING - ASSESSORAMENT 
HORES 

MITJANA 
PROJECTES INGRÉS 

INFORMES NORMATIVA 24 22 23.760 € 

INFORMES PRL MAQUINÀRIA 24 22 23.760 € 

ASSESSORAMENT MARCAT CE 24 22 23.760 € 

GENERICS PRL ( B ) 3 44 5.940 € 

CHECKLIST (B) 8 22 5.280 € 

TOTAL      82.500 € 

DEDICACIÓ EN HORES 1892 

DEDICACIÓ JORNADES 236,5 
 

El criteri optimista s’ha basat en càlculs pragmàtics i realistes. 11 projectes correspon 

a un únic projecte mensual. En el cas de checklist normalment es fan diverses 

màquines al mateix temps quan es visiten factories. 

 

9.2.3. Enginyeria d’integració 

Taula 6 –Estimació econòmica enginyeria / integració 

ENGINYERIA INTEGRACIÓ 
HORES 

MITJANA 
PROJECTES INGRÉS 

A TRAVÉS D'INTEGRADORS AMB % 24 33 35.640 € 

      0 € 

TOTAL      35.640 € 

DEDICACIÓ EN HORES 792 

DEDICACIÓ JORNADES 99 
 

 

Considerem 3 projectes mensuals, amb una duració màxima de 3 jornades ( 

coordinació de projectes d’integració). 
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9.2.4. Previsió total 

 

Taula 7 –Estimació econòmica total 

SERVEI INGRESSOS ANUALS 

FORMACIÓ 124.940 € 

CONSULTORIA 82.500 € 

ENGINYERIA 35.640 € 

TOTAL 243.080 € 

JORNADES 458,5 
 

Pel cas analitzat, evidentment falten dies per atendre la demanda, amb la qual cosa 

s’inicia des del primer any el pagament per col·laboracions externes ( no 

contractacions ). El primer pas serà un altre consultor i una persona que porti temes 

d’administració i que sigui freelance. 

 

Taula 8 –Estimació econòmica despeses 

COSTOS DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

JORNADES TECNIQUES 
Fan una cobertura de les jornades que falten 
per omplir el volum de feina en hores. 238,5 

TÈCNIC S Es faran subcontractes per 200€ / jornada 47.700 € 

JORNADES ADMINISTRACIÓ 
Es necessita suport administratiu per poder 
gestionar comandes, atendre consultes, etc  110 

ADMINISTRACIÓ Es faran subcontractes per 75€ / jornada 8.250 € 

TOTAL COSTOS DEL SUPORT 55.950 € 

 

 

A continuació s’han de presentar els dos escenaris, optimista i pessimista, calculats i 

analitzats. 
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9.3. Balanç econòmic i financer 

Taula  9–Balanç econòmic i comptable, horitzó 6 anys 

  CRITERI  OPTIMISTA MODERAT ∆ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

D
E

M
A

N
D

A
 

F
A

C
T

U
R

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 6,0% 124.940 € 132.436 € 140.383 € 148.806 € 157.734 € 167.198 € 

CONSULTORIA 10,0% 82.500 € 90.750 € 99.825 € 109.808 € 120.788 € 132.867 € 

ENGINYERIA 5,0% 35.640 € 37.422 € 39.293 € 41.258 € 43.321 € 45.487 € 

  

       

E
V

O
L
U

C
IÓ

 

T
A

R
IF

E
S

 i
 

FORMACIÓ 

i= 5% 

- 139.058 € 147.402 € 156.246 € 165.621 € 175.558 € 

CONSULTORIA - 95.288 € 104.816 € 115.298 € 126.828 € 139.510 € 

ENGINYERIA - 39.293 € 41.258 € 43.321 € 45.487 € 47.761 € 

  

TOTAL INGRESSOS   243.080 € 273.639 € 293.476 € 314.864 € 337.935 € 362.829 € 

D
E

M
A

N
D

A
 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 6,0% 123,0 130,4 138,2 146,5 155,3 164,6 

CONSULTORIA 10,0% 236,5 260,2 286,2 314,8 346,3 380,9 

ENGINYERIA 5,0% 99,0 104,0 109,1 114,6 120,3 126,4 

  

JORNADES TOTALS TÈCNIQUES   458,5 494,5 533,5 575,9 621,9 671,8 

M
IL

L
O

R
A

 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 2,0% - 127,8 135,4 143,6 152,2 161,3 

CONSULTORIA 6,0% - 245,4 254,7 264,3 274,3 284,6 

ENGINYERIA 6,0% - 98,1 97,1 96,2 95,3 94,4 

   JORNADES MILLORADES     471,3 487,3 504,1 521,8 540,3 
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  CRITERI  OPTIMISTA MODERAT 
∆ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X

A
R

X
A

 C
O

S
T

O
S

 

HORES XARXA TÈCNICA A CONTRACTAR - 238,5 251,3 267,3 284,1 301,8 320,3 

COST XARXA TÈCNICA PROFESSIONAL - 47.700 € 52.776 € 58.932 € 65.773 € 73.360 € 81.771 € 

COST XARXA ADMINISTRATIVA   8.250 € 8.663 € 9.096 € 9.550 € 10.028 € 10.529 € 

A
L
T

R
E

S
 C

O
S

T
O

S
 I
 B

E
N

E
F

IC
IS

 

DESPESES ACCIONS COMERCIALS   24.308 € 27.364 € 29.348 € 31.486 € 33.793 € 36.283 € 

LEASING VEHICLE   6.600 € 6.930 € 7.277 € 7.640 € 8.022 € 8.423 € 

KM VEHICLE   3.600 € 3.780 € 3.969 € 4.167 € 4.376 € 4.595 € 

COSTOS MULTIMEDIA   2.200 € 2.310 € 2.426 € 2.547 € 2.674 € 2.808 € 

POSICIONAMENT WEB   6.000 € 6.300 € 6.615 € 6.946 € 7.293 € 7.658 € 

GESTORIA   1.200 € 1.260 € 1.323 € 1.389 € 1.459 € 1.532 € 

IMPOST SOCIETATS 20 - 25 %   48.616 € 54.728 € 58.695 € 62.973 € 67.587 € 72.566 € 

                

TOTAL DESPESA   148.474 € 164.110 € 177.680 € 192.472 € 208.592 € 226.164 € 

VARIABLES   51.300 € 56.556 € 62.901 € 69.941 € 77.735 € 86.365 € 

DESPESES GENERALS   97.174 € 107.554 € 114.778 € 122.532 € 130.856 € 139.799 € 

                
MARGE ABSOLUT DE PRODUCCIÓ 
EMPRESA   97.174 € 107.554 € 114.778 € 122.532 € 130.856 € 139.799 € 

RATIO MARGE PRODUCCIÓ EMPRESA   65,45% 65,54% 64,60% 63,66% 62,73% 61,81% 

BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS   145.906 € 166.085 € 178.697 € 192.333 € 207.078 € 223.031 € 

RATIO BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS   60,02% 60,69% 60,89% 61,08% 61,28% 61,47% 

                

INGRESSOS SOCI ADMINISTRADOR   94.606 € 109.529 € 115.796 € 122.392 € 129.343 € 136.665 € 

SOCI ADMINISTRADOR GUANYS NETS   48.249 € 55.860 € 59.056 € 62.420 € 65.965 € 69.699 € 
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9.3.1. Balanç econòmic i comptable total 

Existeixen diferents factors a tenir en compte per poder analitzar aquesta taula 

La rendibilitat de l’empresa s’expressa en marge de contribució i beneficis d’explotació. 

No hi ha cap inversió inicial, per tant no té sentit analitzar un VAN o un payback. És 

sempre una política de no risc. Tot el benefici de l’empresa final són els diners que han 

de quedar per al soci fundador. La normativa vigent obliga a assignar-se, però, una 

retribució determinada. 

A més, aquest projecte té com a requisit abstenir-se de finançament bancari, no té 

sentit aquest projecte si s’ha de dependre d’un banc. 

 

9.3.2. Indicadors econòmics i financers 

 

Els ratios de beneficis abans d’impostos s’han de mantenir sempre constants, sobre un 

60% per poder viable la idea de negoci. 

S’han aplicat diferents ratios en cadascuna de les parts de l’empresa. 

Per exemple en la part d’hores dedicades, cada any s’aplica un ratio de % de millora. 

Això vol dir que, per cada any de vida de l’empresa, els projectes poden fer-se més 

ràpid. Si augmenta la quantitat d’informació, plantilles i experiència, és molt possible 

que alguns projectes es repeteixin. Això permet estalviar moltíssimes hores de feina, 

per tant millora el rendiment del tècnic. Cadascuna de les disciplines de l’empresa ha 

obtingut una qualificació o índex de millora. 

En els beneficis i nivell de comandes o demanda de mercat, s’ha aplicat un ratio 

d’increment percentual sobre la tarifa de preus. L’inici de l’activitat de l’empresa es 

caracteritza per uns preus molt reduïts, la idea principal és poder augmentar aquests 

preus any rere any, sempre i quan l’empresa estigui dins els objectius de captació de 

clients. 

També s’ha aplicat una taxa d’actualització del 5% d’inflació. S’ha considerat aquest 

valor bastant per sobre dels darrers anys  a l’estat espanyol. La taxa d’aprenentatge 

també millora la necessitat de menys feina provinent de la xarxa. 
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9.4. Previsió econòmica Pessimista 

 

9.4.1. Formació 

Taula 10 –Estimació econòmica formació 

FORMACIÓ UNITATS INGRÉS 

SEGURETAT MÀQUINES EN EMPRESA 6 2.200 € 

JORNADES SEGURETAT EN MAQUINÀRIA 4 8.000 € 

MARCAT CE MÀQUINES 11 690 € 

PRÀCTIQUES MAQUINÀRIA 11 490 € 

RESPONSABILITAT INDUSTRIAL PRL 11 490 € 

TOTAL   63.570 € 

DEDICACIÓ EN HORES 504 

DEDICACIÓ JORNADES 63 
 

 

9.4.2. Consultoría 

Taula 11 –Estimació econòmica consultoria 

CONSULTING - ASSESSORAMENT 
HORES 

MITJANA 
PROJECTES INGRÉS 

INFORMES NORMATIVA 12 22 11.880 € 

INFORMES PRL MAQUINÀRIA 12 22 11.880 € 

ASSESSORAMENT MARCAT CE 12 22 11.880 € 

GENERICS PRL ( B ) 2 44 3.960 € 

CHECKLIST (B) 8 22 5.280 € 

TOTAL      44.880 € 

DEDICACIÓ EN HORES 1056 

DEDICACIÓ JORNADES 132 
 

 

9.4.3. Enginyeria d’Integració 

Taula 12 –Estimació econòmica enginyeria / integració 

ENGINYERIA INTEGRACIÓ 
HORES 

MITJANA 
PROJECTES INGRÉS 

A TRAVÉS D'INTEGRADORS AMB % 24 22 23.760 € 

      0 € 

TOTAL      23.760 € 

DEDICACIÓ EN HORES 528 

DEDICACIÓ JORNADES 66 
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9.4.4. Total previsió 

 

Taula 13 –Estimació econòmica total 

SERVEI INGRESSOS ANUALS 

FORMACIÓ 63.570 € 

CONSULTORIA 44.880 € 

ENGINYERIA 23.760 € 

TOTAL 132.210 € 

JORNADES 261 
 

9.4.5. Estimació econòmica despeses 

Taula 14 –Estimació econòmica despeses 

COSTOS DESCRIPCIÓ QUANTITAT 

JORNADES TEC. 
Fan una cobertura de les jornades que falten per 
omplir el volum de feina en hores. 41 

TECNIC  Es faran subcontractes per 200€ / jornada 8.200 € 

JORNADES ADMI 
Es necessita suport administratiu per poder 
gestionar comandes, atendre consultes, etc  110 

ADMIN. Es faran subcontractes per 75€ / jornada 8.250 € 

TOTAL COSTOS DEL SUPORT 16.450 € 
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9.5. Balanç econòmic i financer 

Taula  15 – Balanç econòmic i comptable, horitzó 6 anys 

  CRITERI PESSIMISTA MODERAT 
∆ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

D
E

M
A

N
D

A
 

F
A

C
T

U
R

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 6,0% 63.570 € 67.384 € 71.427 € 75.713 € 80.256 € 85.071 € 

CONSULTORIA 10,0% 44.880 € 49.368 € 54.305 € 59.735 € 65.709 € 72.280 € 

ENGINYERIA 5,0% 23.760 € 24.948 € 26.195 € 27.505 € 28.880 € 30.324 € 

  

       

E
V

O
L
U

C
IÓ

 

T
A

R
IF

E
S

 i
 

FORMACIÓ 

i= 5% 

- 70.753 € 74.999 € 79.499 € 84.268 € 89.325 € 

CONSULTORIA - 51.836 € 57.020 € 62.722 € 68.994 € 75.894 € 

ENGINYERIA - 26.195 € 27.505 € 28.880 € 30.324 € 31.841 € 

  

TOTAL INGRESSOS   132.210 € 148.785 € 159.524 € 171.101 € 183.587 € 197.059 € 

D
E

M
A

N
D

A
 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 6,0% 63,0 66,8 70,8 75,0 79,5 84,3 

CONSULTORIA 10,0% 132,0 145,2 159,7 175,7 193,3 212,6 

ENGINYERIA 5,0% 66,0 69,3 72,8 76,4 80,2 84,2 

  

JORNADES  TOTALS TÈCNIQUES   261,0 281,3 303,3 327,1 353,0 381,1 

M
IL

L
O

R
A

 

D
E

D
IC

A
C

IÓ
 

FORMACIÓ 2,0% - 65,5 69,4 73,5 77,9 82,6 

CONSULTORIA 6,0% - 137,0 142,2 147,5 153,1 158,9 

ENGINYERIA 6,0% - 65,4 64,8 64,1 63,5 62,9 

  JORNADES MILLORADES     267,8 276,3 285,2 294,6 304,4 
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X
A

R
X

A
 

C
O

S
T

O
S

 

HORES XARXA TÈCNICA A CONTRACTAR - 41,0 47,8 56,3 65,2 74,6 84,4 

COST XARXA TÈCNICA PROFESSIONAL - 8.200 € 10.044 € 12.410 € 15.095 € 18.128 € 21.550 € 

COST XARXA ADMINISTRATIVA   8.250 € 8.663 € 9.096 € 9.550 € 10.028 € 10.529 € 
A

L
T

R
E

S
 C

O
S

T
O

S
 

DESPESES ACCIONS COMERCIALS   13.221 € 14.879 € 15.952 € 17.110 € 18.359 € 19.706 € 

LEASING VEHICLE   6.600 € 6.930 € 7.277 € 7.640 € 8.022 € 8.423 € 

KM VEHICLE   3.600 € 3.780 € 3.969 € 4.167 € 4.376 € 4.595 € 

COSTOS MULTIMEDIA   2.200 € 2.310 € 2.426 € 2.547 € 2.674 € 2.808 € 

POSICIONAMENT WEB   6.000 € 6.300 € 6.615 € 6.946 € 7.293 € 7.658 € 

GESTORIA   1.200 € 1.260 € 1.323 € 1.389 € 1.459 € 1.532 € 

IMPOST SOCIETATS 20 - 25 %   26.442 € 29.757 € 31.905 € 34.220 € 36.717 € 39.412 € 

TOTAL DESPESA   75.713 € 83.922 € 90.972 € 98.665 € 107.056 € 116.212 € 

VARIABLES   11.800 € 13.824 € 16.379 € 19.262 € 22.504 € 26.145 € 

DESPESES GENERALS   63.913 € 70.098 € 74.593 € 79.403 € 84.552 € 90.067 € 
MARGE ABSOLUT DE PRODUCCIÓ 
EMPRESA   63.913 € 70.098 € 74.593 € 79.403 € 84.552 € 90.067 € 

RATIO MARGE PRODUCCIÓ EMPRESA   84,41% 83,53% 82,00% 80,48% 78,98% 77,50% 

BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS   68.297 € 78.687 € 84.931 € 91.698 € 99.035 € 106.991 € 

RATIO BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS   51,66% 52,89% 53,24% 53,59% 53,94% 54,29% 

                

INGRESSOS SOCI ADMINISTRADOR   56.497 € 64.863 € 68.552 € 72.436 € 76.531 € 80.847 € 

SOCI ADMINISTRADOR GUANYS NETS   28.813 € 33.080 € 34.961 € 36.942 € 39.031 € 41.232 € 

AUTÒNOM ADMINISTRADOR   27.119 € 31.134 € 32.905 € 34.769 € 33.674 € 35.573 € 
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9.6. Balanç econòmic pessimista 

 

Per buscar un clar contrast entre les dues previsions. El criteri pessimista té una 

reducció gran de beneficis. En aquest cas, com es pot veure, els beneficis per a 

l’empresa i únic soci administrador són molt inferiors però, en canvi es veure greument 

afectats per estar dins el rang de pagament d’impostos del 50%, tant per a la modalitat 

de SL com per a la modalitat de fer-se autònom. 

La diferència entre ingressos és molt gran, a més pràcticament. Per poder arribar a 

aquest punt, es necessari un estudi en profunditat, per això quan s’han acabat totes 

les dades es quan ens adonem que el nivell d’ingressos per a un treballador autònom, 

o una SL en el cas d’aquest volum de feina, està per sobre de la mitjana del mercat 

per a un tècnic qualificat, ens movem en el marge de 56.000 – 80.000 €, però en 

aquest cas notarem molt més l’efecte dels elevats impostos de l’estat espanyol. 

En definitiva, aquest mètode de treball només pot ser vàlid per  aun tècnic desempleat 

( improbable ) o per a un tècnic que vol plantejar-se aliances en un horitzó de temps 

molt curt, menor a 3 anys per exemple. 

 

9.7. Conclusió final de l’anàlisi econòmic i financer 

L’estudi minuciós de la viabilitat econòmica i financera de l’empresa dona interessants 

conclusions. 

Iniciar un procés de constitució d’una empresa, per petita que sigui aquesta, implica 

una sèrie de handicaps o problemes que afecten molt a la rendibilitat. 

Les taxes d’impostos són realment elevades, els trams de facturació tenen rangs 

excessivament amplis, això dificulta la subsistència i el creixement de petites 

empreses de nova creació. Considerant el tram d’impost de societats, que baixa al 

20% per facturar menys de 300.000€, i fent els pagament corresponents a proveïdors, 

despeses i les contractacions eventuals, a professionals de la xarxa, deixen un marge 

realment limitat per a l’emprenedor. 
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Un cop pagats tots els impostos corresponents i haver pagat tota la despesa, es veu 

que la quantitat que ha de percebre el soci administrador únic té un gravamen molt alt, 

al voltant del 50%.  

Per a empreses tan petites, de vegades pot resultar més econòmic fer-se autònom que 

fundar nua SL. En aquest cas però, el concepte de xarxa, el concepte estratègic i els 

sectors que es volen atacar fan reconsiderar l’estratègia en aquest sentit per les 

circumstancies explicades anteriorment. Les avantatges de ser un SL s’han comentat 

ja en aquest informe, no obstant, després de fer l’anàlisi financer i econòmic es treuen 

les següents conclusions. 

 

El nombre de comandes considerat en la previsió optimista, generen un nivell de 

facturació que comença en el llindar dels 145.000 € de beneficis abans d’impostos. 

Aquests ingressos, podrien ser considerats tot un èxit per a una microempresa de 

nova creació. Tot i això, existeixen una sèrie de condicionants que obliguen a 

prendre’s l’èxit amb certa moderació. 

En tenir un únic administrador soci, la quantitat d’IRPF que ha de pagar aquest es 

dispara. De l’ordre del 50%. Això és degut a la normativa fiscal actual, que penalitza 

les societats unipersonals. És per això que, de vegades, repartir la societat pot resultar 

beneficiós a la llarga, els criteris s’han de mantenir però. 

 

- És un projecte totalment personal i que requereix que sigui executat per la 

persona que ha tingut la idea. 

- El nivell d’experiència professional, del perfil de l’emprenedor ha de ser elevat. 

- En un futur és recomanable buscar aliances més solides, repartir la societat a 

un % determinat.  

- El ratio de beneficis abans d’impostos es manté molt constant durant cada any, 

al voltant del 0,3%. Això vol dir que per poder mantenir el nivell d’ingressos i 

volum de treball, s’han d’aplicar tots els ratios abans comentats. 

- Tots els càlculs s’han basat en una dedicació d’unes 1800h anuals, repartides 

en 220 jornades. 
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9.8. És rendible? 

 

Per a una persona assalariada sí, l’objectiu d’aquest projecte ha estat demostrar com 

un professional qualificat pot arribar a crear el seu propi sistema empresarial, basat en 

aliances. L’estudi fet per a 5 anys d’horitzó, mostren uns beneficis finals bruts d’entre 

94.000€ i 136.000€. Aquest escandalós salari, però, es veu fortament perjudicat per la 

normativa fiscal i veu com els ingressos nets arriben al 50% de penalització. 

 

9.9. Val la pena el risc? 

 

És una decisió molt personal. En el mercat espanyol actual, un enginyer molt qualificat, 

i que treballi per a aquest sector, pot trobar ofertes que ronden i oscil·len valors 

salarials des de 30.000€ fins a uns 50.000 € bruts per a nivells de tècnic especialista. 

Considerant la càrrega fiscal, el salari final pot veure’s reduït en un 30% 

aproximadament. 

En aquest sentit, està clar que és un pas endavant en la carrera de qualsevol enginyer. 

A més, com s’ha anat redactant durant tot l’informe és un projecte amb risc zero, no hi 

ha inversió de capital i no hi ha res que es pugui perdre, tot el que vol vendre 

l’empresa és temps i coneixement especialista. 

En definitiva, el resultat econòmic dona a l’emprenedor un salari de directiu amb la 

feina de tècnic especialista. 
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10.3. Material didàctic EPSEB 

 

Gran part del material didàctic, apunts, transparències i la informació general de les 

assignatures EOI següents: 

 

Creació d’empreses. Professor Jordi Vilajosana. 

Marketing. Professor Jesus Viscarri. 

Política industrial i tecnológica. Professor Jordi Vilajosana. 

Creació d’empreses. Prof Jordi Vilajosana 

Sistemes d’informació a les organitzacions. Professor Manel Peña Camacho. 

 

  



ESTUDI I VIABILITAT DE LA CREACIÓ D’UNA EMPRESA DE CONSULTING LOW COST 

PFC – ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL. EPSEB 2013  166 de 166 
 

11. AGRAIMENTS 

 

Vull aprofitar la darrera pàgina del present informe per expressar el meu més sincer 

agraïment a la professora Marta Batlle, que m’ha ajudat, assessorat i acollit durant tots 

els durs mesos de duració d’aquest projecte, tant en la seva elaboració com en la seva 

correcció. 

També vull agrair a tots els empleats del grup Volkswagen, l’empresa Seat i l’empresa 

Sick Optic electronic, qui sempre m’han facilitat molta informació. 


