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Resum 

En el present projecte s’ha realitzat un la d’empresa per al disseny i posada en funcionament 
d’una empresa sota la forma jurídica de fundació . 

El camp d’aplicació que abarca l’empresa és la creació de la fundació així com d’un centre 
tecnològic i una part dedicada a formació. 

El mètode emprat ha estat l’estudi de la proposta de fundació estudiant la viabilitat, proposta 
d’estatuts, planificació i la posada en funcionament, d’altra banda s’ha analitzat el disseny i 
projecte de centre tecnològic analitzant la viabilitat tècnica, la programació d’activitats i els 
resultats a obtenir, i finalment el disseny i projecte del centre de formació amb el conseqüent 
anàlisi de dimensionaments, viabilitat tècnica, plans d’estudi, nivells dels ensenyaments i 
programació d’activitats. 

El resultat de l’estudi ha confirmat el fet de la manca d’un centre amb les característiques 
proposades. 

Com a conclusions podem constatar la necessitat de creació de l’empresa proposada  i com 
es justifica en el següent projecte la viabilitat  a tots els nivells , tècnic, humà i financer. 
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1. Prefaci 

 

1.1. Origen del projecte 

La idea del projecte esdevé en observar com el sector del packaging tant fortament implantat 
a Catalunya té unes mancances tant grans tant a nivell de recerca i desenvolupament com a 
nivell formatiu. 

 

1.2. Motivació 

Aconseguir posar els fonaments per a la creació d’una estructura en recerca, 
desenvolupament i formació que permeti aconseguir que Catalunya esdevingui un punt 
referencial del sector a nivell estatal, així com la creació d’una entitat que ens promogui tots 
aquests serveis. 

 

1.3. Requeriments previs 

Obtenir una visió realista de l’estat del sector tant a nivell general com en tots els subsectors 
que el composen. 

Ateses les característiques del sector de les empreses integrants i de la naturalesa de 
l’organisme objecte del treball del present PFC, s’han cuidat d’aplicar en ell totes les mesures 
normatives de la legislació actual sota la confidencialitat de les dades atès el caràcter 
exclusivament acadèmic del PFC. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

Confirmar la necessitat de creació d’una empresa relacionada amb el món dels envasos i 
embalatges que abarqui des de la creació d’un centre tecnològic que esdevingui el motor del 
R+D+I en aquest sector així com la d’un centre de formació del qual en surtin professionals 
preparats per a treballar en el sector. 

Creació d’una empresa que ens serveixi d’impulsora i promotora dels serveis a oferir. Obtenir 
la forma jurídica de l’empresa que més ens pugui afavorir al moment de crear-la així com 
establir els avantatges que esdevindran de la creació de l’empresa respecte els seus dos 
eixos principals: el Centre Tecnològic i la Formació. 

Confirmar la viabilitat en tots els nivells de l’empresa i els subdepartaments creats mitjançant 
l’estudi tècnic, econòmic i humà que s’ha d’aplicar per a la correcta realització. 

 

 

2.2. Abast del projecte 

El projecte pretén abastar tot el sector dels envasos i embalatges i omplir-ne els buits tan 
funcionals com formatius que hi trobem actualment a través de la creació d’una empresa 
promotora d’aquests serveis. 
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3. Fundació AMEPACK 

3.1. Viabilitat Tècnica 

3.1.1. La indústria del packaging a Catalunya 

El nostre país sempre ha estat fort en empreses fabricants d'envàs i embalatge, cobrint-ne 
pràcticament tots els sectors, com l'envàs plàstic en les seves vessants de flexible, rígid i 
semirígid, l'envàs de paper-cartró, tant compacte com ondulat, el vidre, el metàl·lic i els PLV. 
Sobre una estimació realitzada [ SOFRES, T.N.,  Libro Blanco del Envase y Embalaje. 
Barcelona: Salón Internacional  del Embalaje, Hispack-Fira de Barcelona, 2003, p. 44-45.[1] ] 
a partir del directori de 3.059 registres d’empreses pertanyents al sector, es pot dir que el 
47% d’aquestes empreses estant ubicades a Catalunya. 

Comunitats Autònomes com la de Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana tenen en 
els seus territoris al 14,6%, el 13,1% i el 6,9% de les empreses del sector respectivament. La 
resta de Comunitats (13) acumulen, solament el 18,2% de les empreses del sector. 

 

Fig. 3.1 Localització de les empreses del sector per comunitats autònomes (%) Any 
2002. Font:[1] 
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SECTOR SUBSECTOR Núm. Empreses sector totals 

Paper i cartó 427 

Plàstic 468 

Metalls 24 

Vidre 10 

Fusta 25 

Fabricants d'envasos 

Altres 261 

Subtotal  1.215 

Paper i cartró 

Plàstic 
Fabricants de maquinària i 
components 

General 

875 

Subtotal  875 

Farmàcia 157 

Cosmètica 76 

Detergents 54 
Usuaris Finals 

Alimentació 373 

Subtotal  660 

TOTAL   2.750 

 

Distribució de l'ocupació (estimació): L'ocupació qualificada d'enginyers i tècnics en 
packaging es concentra aproximadament en el 40% de les empreses. El cens resultant seria: 

- Enginyers: 636  

- Tècnics: 2.393 

Catalunya també ha estat origen i destí de moltes empreses fabricants de productes 
farmacèutics i de gran consum  des del sector alimentari fins a productes de perfumeria i 
cosmètica, manteniment i neteja de la llar,  on l'envàs té una rellevància especial.   

Taula 3.1 Empreses del sector del packaging a Catalunya.  
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El sector de l'envasat per a tercers està tenint en els darrers anys una presència força 
important, degut sobretot a la crescuda de les marques de Distribució. L'envasat de 
productes molt especialitzats també creix força. 

Considerant plegats tots aquests sectors podem dir que el packaging ocupa un dels primers 
llocs a l'economia catalana.  

Som també referent internacional amb Packaging degut a la celebració bianual a la Fira de 
Barcelona dels salons Hispack i Graphispag. 

S’ha realitzat un estudi exhaustiu de la situació del sector que queda especificat a Annex A: 
Informació detallada del sector del packaging. 

 

3.2. Origen de la idea 

L’origen de la idea del PFC es situa en l’oportunitat que per a la redactora del mateix ha 
significat l’existència de 10 empreses que volien concretar i impulsar el posar en 
funcionament la fundació.  

Impulsar aquesta idea sorgeix del fet de que actualment no hi trobem cap referent acadèmic 
estable en formació específica en aquest camp, tant a nivell d'enginyers com de tècnics 
especialitzats, tampoc s'hi troba cap centre tecnològic que estiri de la investigació i innovació 
tecnològica que necessita el sector. Aquestes dues constatacions fan palesa la realitat que al 
nostre país no s'ha prioritzat prou el R+D+I i la innovació.  

És una queixa del sector del packaging, de l'envasat de productes i constructors de 
maquinària d'envasat, el plànyer la manca d'enginyers i tècnics ben preparats en aquesta 
especialitat.  

 

3.3. Breu descripció del servei 

La Fundació AMEPACK neix com una proposta de dinamització i promoció de la formació, 
investigació, innovació i de la transferència de tecnologia en l’àmbit packaging, dins el marc 
de col·laboració entre les empreses, les associacions del sector, universitats i centres 
formatius. 
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3.4. Necessitats que satisfà el servei 

Ens permetrà d’emplenar  el buit en formació que trobem en qüestió d’enginyers i tècnics 
especialitzats al nostre país que ens obliga a buscar treballadors provinents de l’exterior, així 
com un centre tecnològic per permetre portar a terme eficaçment projectes de R+D+I. 

 

3.5.  Objectius de l’empresa 

El present projecte pretén la creació d’una  fundació que sigui l’eix central  que impulsi i doni 
suport a: 

• La creació d'un Centre Tecnològic capaç de coo-liderar amb la indústria els 
projectes de R+D+I 

• La formació d'enginyers capaços de liderar els nous reptes del sector d'Enginyeria 
d'Envàs, Embalatge i  de productes, incloent-hi en aquest darrer els fabricants de 
maquinària de processos i d'envasat  . 

• La formació de tècnics preparats per a assolir els reptes de qualificació tant 
necessària al sector. 

• El reciclatge de professionals amb altres formacions. 

• La formació continuada per als professionals dels sectors que conflueixen en el 
Packaging. 
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3.6. Fitxa descriptiva de l’empresa 

Nom de l’empresa: FUNDACIÓ AMEPACK 

Sector d’Activitat: ENVÀS, EMBALATGE I  ACONDUÏMENT DE PRODUCTES 

Població: BARCELONA 

Número de Promotors: 10 PATRONS FUNDADORS 

Forma Jurídica [2]: FUNDACIÓ PRIVADA  

S’ha triat com a forma jurídica la de Fundació pel fet de que amb la creació d’aquesta no es 
pretenen uns beneficis econòmics sinó una entitat que la finalitat de la qual sigui la 
coordinació i promoció  d’avenços en el sector del packaging. 

Com a entitat sense afany de lucre el que es pretén és que els beneficis obtinguts en els 
departaments creats retornin a la fundació per aconseguir arribar a una alt grau de 
competitivitat del sector al nostre país. 

Tota la informació relativa a la creació de Fundacions queda detallada a l’Annex B: 
Informació Fundacions.  

Els possibles estatuts aplicables a la Fundació Amepack queden especificats a l’Annex C: 
Esborrany d’estatuts de la Fundació Amepack. 

 

3.7. Competidors 

Actualment no tenim cap Fundació de les nostres característiques a Catalunya amb la 
possibilitat d’oferir tant serveis de formació com de Centre Tecnològic, només trobem com 
organització similar l’ITENE a València i centres similars però ja travessant les nostres 
fronteres. 

A nivell internacional: 

• ESIEC -ECOLE Superieuire d’Ingenier en Emballage et Conditionement-. Reims, 
França. [4] 

• MSU -School of packaging- Michigan, Estats  Units. [5] 
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• RIT - Rochester Institute of Technology-. Rochester, Estats Units. [6] 

• Pira International Gran Bretanya. [7] 

• Stuttgart University of Applied Sciencies-School of Media Stuttgart, Alemanya.[8] 

 

A nivell nacional tenim: 

• ITENE -Instituto Tecnològico del Envase, Embalaje i Transporte-, València. [9] 

 

Definició dels serveis de la Fundació Amepack: 

La funció de la fundació és la promoció i coordinació dels diferents serveis a oferir 

En el següent quadre  fem una classificació senzilla dels dos tipus de serveis més generals 
que dona la fundació ja que els serveis específics  de cada departament resten detallats en 
l’estudi de viabilitat realitzat per cadascun dels dos serveis per separat.  

 

 
SERVEIS FORMACIÓ SERVEIS CENTRE TECNOLÒGIC 

Internacional   

ESIEC X X 

MSU X X 

RIT X X 

PIRA X X 

STTUTGART X X 

Nacional   

ITENE X X 

Taula 3.2. Serveis proporcionats per la fundació 
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3.8. Variables de diferenciació de la fundació 

No trobem que existeixi cap fundació privada amb les nostres característiques ni a nivell 
estatal ni a Catalunya, el que més s’hi acosta es l’ITENE tot i que aquest també engloba una 
part de logística que la nostra fundació no té. 

Les variables de diferenciació de la fundació que es proposa son les següents: 

• Esdevenir una entitat promotora d’activitats del sector 

• Aconseguir que l’identifiquin els usuaris d’envàs i embalatge i les empreses del sector 
com a nexe d’unió de tots els subsectors i com a organisme de suport a les 
empreses. 

• Estar present en xarxes internacionals ja existents. 

 

 

3.9. Proposta de fundació 

3.9.1. Clients de la fundació Amepack 

Com a clients de la fundació tenim empreses del sector del packaging, incloent-hi tots els 
subsectors, interessades en aprofitar-se del avantatges tant a nivell formatiu com en l’ús del 
centre tecnològic que els hi ofereix la fundació Amepack. 

Inicialment s’ha definit que la fundació operarà a Catalunya. El volum de clients potencials 
dividit per subsectors és pot  obtenir de la Taula 3.1 Empreses del sector del packaging a 
Catalunya. 

La tipologia d’empresa que s’adherirà a la Fundació seran aquelles que més es puguin 
aprofitar dels serveis que aquesta ofereix. En base a la tipologia de client que hem obtingut 
en els capítols de centre tecnològic i formació. Les empreses més interessades en adherir-se 
a la fundació seran: 

• Els usuaris finals, sobre tot del sector de l’alimentació al tenir requeriments de qualitat 
i control més elevats, però també d’altres sectors 
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• El subsector fabricants d’envasos de plàstic, que és el que té més possibilitat 
d’utilitzar materials i combinacions dels mateixos diferents 

• Els fabricants de maquinària, que desenvolupen projectes més complexos 

Inicialment s’ha descartat com a clients els proveïdors d’envasos de cartró i paper, vidre, 
metall i fusta, perquè són els que disposen d’associacions sectorials més implantades, són 
menys empreses i sobre tot en cartró, vidre i metall són empreses més grans i amb 
processos molt estandaritzats. 

Per tant, s’han identificat com a els que inicialment podrien ser els clients potencials de la 
fundació a: 

• Empreses fabricants d’envasos amb productes d’alt valor afegit però immerses en un 
mercat molt competitiu 

• Empreses usuàries finals, sobretot del sector de la alimentació, que creen 
contínuament nous productes i necessiten col·laborar o identificar nous proveïdors 
amb suficients garanties de qualitat i capaços de complir amb la normativa del sector 

• Empreses fabricants de maquinària que dissenyin noves màquines per les que hagin 
de desenvolupar noves tecnologies i incorporar nous material 

L’estimació inicial de clients potencials per any es detalla a l’apartat Vendes del pla financer. 
En aquesta estimació inicial s’ha considerat que el primer any podrien adherir-se a la 
Fundació aproximadament un 2%  dels fabricants d’envasos de plàstic i d’usuaris finals, que 
fan un total de 21 adhesions. El detall d’aquestes es troben al Taula 6.4. Adhesions a la 
fundació Amepack a la pàg 68 

 

3.9.2. Serveis de la fundació Amepack 

Els serveis que ens oferirà la fundació seran en base al tipus de col·laboració que l’empresa 
decideixi portar a terme envers la fundació, les diferents formes de col·laborar-hi i els serveis 
que ens aporta són els següents: 

 

Socis d´honor: quota de 2.000 €/any  

• Accés directe a ésser Patró de la Fundació Amepack  
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• Esdevindran patrocinadors de tots els esdeveniments organitzats per la Fundació  

• Publicitat gratuïta al Web de la Fundació  

• Link del propi Web amb el de la Fundació  

• Lliure accés a la borsa de treball  

• Lliure assistència a totes les conferències organitzades per la Fundació.  

• 50% de descompte a tots els cursos de Formació.  

 

Associats: quota de 1000 €/any  

• Link del propi Web amb el de la Fundació  

• Lliure accés a la borsa de treball  

• Lliure assistència a totes les conferències organitzades per la Fundació.  

• 20 % de descompte a tots els cursos de Formació. 

 

Patrocinadors de cursos: aportació única de 4.000 €.  

També es contempla el patrocini dels cursos formatius organitzats per la Fundació. Dona 
dret a:  

• Figurar com a patrocinadors del curs a tota la comunicació, juntament amb els socis  
d´honor.  

• Drets d´inscripció lliure, a l´activitat patrocinada , per a una o varies persones fins 
l´import  de l´aportació.  
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Patrocinador únic d´activitat.-  

Per a programes formatius o cursos rellevants es pot ésser patrocinador únic sempre que es 
cobreixi, amb l´aportació, el 50% del pressupost d´aquesta activitat. El pressupost de 
l´activitat a patrocinar ha de ser igual ò superior als 120.000 €.  

Dona dret a :  

• Figurar de manera destacada com a patrocinador únic a tota la comunicació 
generada per  l´activitat a patrocinar.  

•  Drets d´inscripció lliure, a l´activitat patrocinada, per a un màxim de 4 persones. 

 

3.9.3. Operacions de la fundació Amepack 

El diagrama corresponent de les operacions que es mostren a continuació queda especificat 
a l’Annex H: Diagrames d’operacions 

Any 1 

• Creació Comissió Promotora Fundació 

• Presentació del projecte a les Administracions (Conselleria Indústria-CIDEM). 
Establiment de contactes estables amb la subdirecció general d'Indústria. 

• Composició del Patronat de la Fundació, Junta Directiva i proposta d'estatuts. 

• Legalització de la Fundació. 

• Fase 1 del centre tecnològic. 

• Fase 1 de formació 

 

Any 2 

• Inici de la fase 2 del centre tecnològic. 

• Inici fase 2 de Formació 

• Primers resultats del Cluster. 
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• Presentació als sectors de la Fundació i de les conclusions del Cluster 

 

Any 3 

• Presentació als sectors: de la Fundació i de les conclusions del Cluster 

 

 

3.9.4. Marketing de la fundació Amepack 

En aquest apartat es defineixen les  accions de marketing a realitzar i també els preus dels 
serveis del centre: 

IMATGE 

Producte i marca  

La nostra marca és: FUNDACIÓ PRIVADA AMEPACK 

El logotip és:  

FUNDACIÓ PRIVADA AMEPACK 

 

Web 

Disseny d’una web de la Fundació on publicitar aspectes corporatius; informació de 
localització i contacte; on es reflexen els serveis que ofereix la fundació.  

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ 

• Publicació d’articles i/o anuncis en revistes del sector 

• Publicació d’anuncis o entrevistes en premsa generalista 

• Presentació de la Fundació a les associacions del sector 
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• Assistència a fires del sector 

 

EINES DE DIFUSIÓ 

 Fulletó: S’editarà un fulletó de presentació de la Fundació i es repartirà entre les 
empreses del sector, les associacions del sector i també d’altres sectors.  

 

3.9.5. Estructura i organigrama de l’empresa 

 

El nomenament, funcions i manera d’exercir el càrrec queden especificades a l’Annex C: 
Esborrany d’ Estatuts de la Fundació Amepack. 

 

 

Fig. 3.2 Estructura de la Fundació. Font: Elaboració pròpia  

PATRONAT 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENT 

VICE PRESIDENT 
CENTRE 

TECNOLÒGIC

VICE PRESIDENT 

FORMACIÓ 

SECRETARI 
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Els recursos humans necessaris per al funcionament de la fundació seran: 

Coordinador 

El coordinador serà el responsable de la correcta gestió empresarial de la fundació, haurà de 
controlar i coordinar els serveis, gestionar la publicitat així com les sortides que es facin a les 
diferents fires, estar al corrent de l’estat del centre tecnològic i del departament de formació  i 
desenvolupar el pla d’actuació. Serà un treball de mitja jornada. Per tant els requisits que ha 
de complir són: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb la fundació 
i una MBA o similar 

• Experiència en dirigir  i en gestió empresarial d’alguna empresa del sector 

• Coneixements de diferents idiomes 

 

Becaris 

Els becaris realitzaran les funcions de recolzament a recopilació de dades i informació del  
sector. Serà un treball de mitja jornada. El seu perfil haurà de ser: 

• Estudiant amb estudis relacionats amb el sector: enginyeria industrial, enginyeria 
química, enginyeria de materials, estudis de marketing, estudis empresarials 

• Mitjà: mòdul de formació professional en  comerç i marketing 

• Coneixements d’anglès 
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4. Centre Tecnològic 

4.1.  Viabilitat tècnica 

4.1.1. Necessitats del sector 

Posició de les empreses del sector respecte a la Unió Europea 

Segons també “El libro Blanco del Envase y Embalaje”[1]  (reflexions realitzades en data del 
2001, tenint en compte una Unió Europea de 15 països) la percepció de les empreses del 
sector de la seva posició en el marc europeu és positiva, perquè a Espanya hi ha una millor 
relació entre qualitat/preu o un menor cost de la producció. Això és degut a : 

• Menors costos dels treballadors, mà d’obra més econòmica 

• Disponibilitat de matèries primes amb menor necessitat en general de recórrer a la 
seva importació i conseqüentment, matèries primeres també més barates 

Per gran part del sector empresarial, la joventut d’algunes empreses i el que siguin empreses 
de tamany petit està permetent una forta capacitat d’adaptació i flexibilitat davant la demanda 
i front als continus canvis del sector, sobre tot en matèria de disseny. 

Els majors esforços que hauran de realitzar les empreses del sector en els pròxims cinc anys 
haurien d’anar encaminats a aconseguir majors qualitat dels productes elaborats en el 
sector, així com a la reducció de l’impacte mediambiental i la modernització i actualització de 
les empreses. 

Les inversions en temes de logística, de formació contínua dels treballadors i la investigació 
en nous materials i aplicacions, seran significatives també, però a un nivell inferior que el dels 
factors anteriors. 

 

Resultats de les entrevistes realitzades 

El detall de les entrevistes es troba a l’Annex F: Resum de les entrevistes realitzades a les 
empreses del sector i estudiants. 

Després de les entrevistes realitzades a un total de 12 empreses del sector, s’han extret els 
següents resultats: 
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Només hi ha 2 empreses amb volum representatiu de subcontractació anual, la resta no 
superen el 2.000€/any. 

• La responsabilitat sobre el packaging (compres i desenvolupament) recau en un 58% 
de les empreses entrevistades en el departament de compres. 

• 5 empreses tenen departament de R+D+I, 4 apliquen deduccions fiscals per  R+D+I i 
3 han demanat ajuts per projectes de R+D+I alguna vegada. 

• 3 de les empreses compten amb un departament de R+D+I inferior a 10 persones. 
Aquestes empreses són fabricants de maquinària, excepte 1 que és una usuària    
final multinacional amb un departament de packaging de 8 persones. 

• 2 empreses tenen departament de R+D+I, amb 1 persona dedicada al packaging, 
que treballa conjuntament amb el departament de compres. 

• Només 3 empreses fan projectes de R+D+I de forma activa. 

• Cap ha subcontractat projectes de R+D+I a centres tecnològics o universitats. Una de 
les empreses té un pressupost d’un centre tecnològic sobre la taula. 

 

De les entrevistes realitzades a empreses del sector, un 80% creu interessant la creació del 
centre i la resta no. Els que no, són les empreses fabricants de cartró ondulat, cartronet i 
vidre. 

Els serveis subcontractats per totes les empreses són assaigs físics i químics, i en major 
grau l’assaig de migracions sobretot les empreses dedicades al sector de l’alimentació. La 
resta de serveis: enginyeria, informació i assaigs menys específics, es realitzen de manera 
interna. 

 

Els serveis que identifiquen com interessants alguna de les 12 empreses del sector són: 

• Informació del sector de forma unificada 

• Vigilància Tecnològica 

• Homologació de proveïdors 

• Benchmarking entre sistemes d’envasat 
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• Coordinació de projectes d’R+D+I 

Només hi ha hagut una empresa que no subcontractaria res perquè la seva activitat és de 
comercialització de maquinària i creu que no necessita cap d’aquests serveis. 

 

Necessitats  del sector 

Després de les entrevistes realitzades tant de forma presencial com de forma telefònica es 
constata que, les empreses usuàries quan desenvolupen nous productes, per crear/triar 
l’envàs es recolzen molt en els proveïdors fabricants d’envàs, i a la vegada aquests 
proveïdors, quan tenen dubtes es recolzen sobre el fabricants de matèria primera.  

Les empreses petites i mitjanes deleguen els serveis de packaging al departament de 
compres i de marketing. L’envàs, moltes vegades es decideix quan el nou producte ja està 
desenvolupat. Tot i que reconeixen que cada vegada més, és a través del packaging on més 
es pot innovar. 

D’altra banda tampoc es fan servir de forma habitual com a variables de decisió per part 
d’empreses usuàries sobre quin és el millor envàs per al nou producte: l’impacte del mateix 
en el medi ambient o la seva idoneïtat per al producte. El factor que més es té en compte és 
el punt de vista de marketing i per tant d’hàbits i imatge per al consumidor. 

La majoria d’empreses no subcontracta assaigs i anàlisis de forma habitual.  

Actualment només es realitza per exigència de clients o per comparar la qualitat/preu d’un 
producte amb un altre, i internament ja tenen laboratoris de qualitat en els que tenen els 
equips per fer-los o i en el cas de no disposar equips per fer alguna prova, ja tenen 
identificats varis laboratoris externs que donen aquests serveis 

Totes les empreses estan donades d’alta en a alguna associació, de caràcter estatal o 
autonòmic, del vidre, del cartró, la fusta ... o en el cas de maquinària, per exemple AMEC. 
Aquestes associacions donen serveis d’informació de caràcter sectorial i també de 
normatives 

Totes van a les fires del sector i estan subscrites a revistes que els mantenen al dia de les 
novetats. Però bàsicament són els proveïdors els que fan circular la informació de les 
novetats cap amunt en la cadena del sector. 

Aquestes  raons fan que es plantegi que el Centre de Difusió Tecnològica de l’Envàs i 
l’Embalatge pugui tenir un paper important per canviar les prioritats del sector i convertir-lo en 
molt més innovador. 
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Gràcies a la posada en funcionament del centre obtindríem: 

• És possible fer projectes de R+D+I lligant tota la cadena de proveïdors, des de 
l’usuari final, passant per diferents proveïdors d’envasos i embalatges, de materials i 
de fabricants de maquinaria. Aquests projectes el Centre de Difusió Tecnològica 
podria promocionar-los, ajudar a definir-los i a coordinar-los. 

• Formar mitjançant la difusió tècnica de comparatives d’envasos i embalatges que 
s’utilitzen a empreses usuàries serviria perquè tinguessin informació objectiva i fiable 
a l’hora de triar els envasos per a nous productes i es plantegessin introduir-ne de 
nous. 

• Qualsevol empresa de qualsevol sector utilitza envasos i embalatges. Com a 
empreses usuàries hi ha una manca d’informació agrupada que sigui independent i 
objectiva sobre els materials més adequats a utilitzar. És per això que seria 
interessant fer de forma periòdica comparatives tècniques entre diferents envasos i 
embalatges, i també de maquinària, per tal recolzar la decisió de compra de les 
empreses usuàries 

• La majoria de pimes usuàries, no té capacitat per exigir determinada qualitat als 
proveïdors. Les grans empreses usuàries tenen sistemes de qualitat que els obliguen 
a homologar els proveïdors. Es podria donar el servei d’homologació de proveïdors 
d’envàs i embalatge identificant-los amb signe distintiu similar a les estrelles dels 
hotels o marcant aquells que estan especialitzats en determinats productes 

• Podria tenir un paper de conscienciació de l’opinió pública perquè cada vegada més 
es compressin productes amb envasos i embalatges que tinguin en compte el medi 
ambient, mitjançant la realització d’estudis i comparatives que a llarg termini 
modifiquessin els hàbits dels consumidors i també d’empreses usuàries 

 

No hi cap centre similar a Catalunya. Només n’hi ha un de característiques similars a 
València i varis però que només fan assaigs i anàlisis però que no són especialistes del 
sector per donar assessorament i recomanacions, que és el que necessiten les empreses 
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4.1.2.  Competidors 

Els competidors directes es classifiquen segons tres categories: 

• De primer grau: Aquelles entitats que ofereixen actualment serveis relacionats amb 
l’envàs i l’embalatge. 

• De segon grau: Aquelles entitats que actualment ja representen el sector, com les 
associacions sectorials. 

• De tercer grau: Aquelles entitats que ja donen informació al sector, com les revistes. 

 

Primer grau: Centres Tecnològics 

Els competidors identificats dins de la categoria de centre tecnològic o similar, s’han dividit en 
dos àmbits: internacionals i nacional i poden ser tant empreses públiques com privades. 

A nivell internacional els centres tecnològics que proporcionen serveis de packaging són els 
especificats a 3.7 Competidors més els que s’inclouen a continuació: 

• BFSV – Consultancy, Research, System Planning, Packaging . Hamburg, 
Alemanya.[10] 

• EIVD - Institut de Conception Matériaux Emballage et Conditionnement . 
Iverdon,Suïssa. [11] 

 

A nivell nacional s’han detectat els següents centres que ofereixen algun tipus de serveis a 
empreses del sector: 

• Centro Tecnológico AINIA. València. [12] 

• IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Catalunya. [13] 

• Centro Tecnológico GAIKER. País Basc. [14] 

• APPLUS. Catalunya. [15] 

• CEINAL. Catalunya. [16] 
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Els serveis que ofereixen aquest centres es poden classificar, segons les descripcions que 
en fan els propis organismes en els següents àrees: 

 

Definició del Serveis dels Centres Tecnològics 

1. Assaig 

1.1 Laboratori d’assaigs: realitzar proves per determinar les característiques 
físiques o químiques de l’envàs i embalatge. 

1.2. Verificacions de compliment de normativa: assessorament en el compliment 
de normes i la seva interpretació que siguin aplicables a cada sector. 

 

2. Desenvolupament de projecte 

2.1. Assessorament a empreses i desenvolupament de projectes: realitzar la 
coordinació de projectes a empreses que necessitin suport o que no disposin dels 
recursos necessaris. 

2.2. Desenvolupament del producte pel client: realitzar projectes de 
desenvolupament de productes pel client. 

2.3. Projectes de R+D/IT propis: desenvolupament de projectes de R+D realitzats 
pel propi centre o col·laborant amb empreses o universitats. 

2.4. Tecnologia de l’envàs i l’embalatge: tecnologies referents a desenvolupament 
de nous materials, prototips, disseny, millores pel medi ambient destinades a la 
optimització dels processos i de nous productes. 

2.5. Transferència Tecnològica: realització de diagnòstics i auditories 
tecnològiques, detecció de necessitats tecnològiques. Difusió d’ofertes i demandes 
tecnològiques en medis específics de cada sector. 

2.6. TIC (Tecnologia d’Informació i comunicacions): aplicació de les tecnologies 
d’informació i comunicació per gestió logística i per desenvolupament d’envasos 
intel·ligents que ens informen del producte que contenen. 
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2.7. Medi Ambient: serveis orientats a la millora del cicle de vida del envàs i 
l’embalatge, estudis de materials alternatius, assessorament per a la implantació de 
sistemes de gestió mediambiental. 

2.8. Transport i Logística: assessorament a l’empresa de la seguretat i 
l’optimització del transport i en sistemes logística de mercaderies. 

2.9. Auditors de qualitat: avaluacions de la qualitat dels processos de fabricació i 
desenvolupament del producte. 

2.10. Estandardització de materials del packaging: realitzar un estàndard tècnic i 
científic en la fabricació o obtenció d’un tipus de material en l’àmbit europeu. 

 

3. Informació 

3.1. Comunicació i informació del sector: servei d’informació sobre el sector per 
mitjà de butlletins, revistes. Informació de normativa aplicable al sector. 

3.2. Vigilància Tecnològica: realització d’informes sobre l’estat de la tecnologia 
segons les necessitats dels clients. Avaluació de l’estat de la tecnologia en l’empresa 
i estudis de millora. 

La següent taula mostra els centres tecnològics en l’àmbit internacional i nacional que 
ofereixen aquests serveis. 
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CEINAL X              

S’observa que els serveis que donen aquests organismes de forma majoritària són els de 
laboratori d’assaig, transferència tecnològica, medi ambient, projectes d’R+D/IT propis, 
assessorament en desenvolupar projectes i desenvolupament del producte. 

En menor grau es troba: transport i logística, comunicació i informació del mercat, 
estandardització de materials del packaging, TIC i vigilància tecnològica. A Espanya els 
serveis de vigilància tecnològica, TIC, comunicació i informació i transport i logística és ofert 
per dos centres tecnològics. 

Taula 4.1. Serveis ofertats pels Centres Tecnològics Competidors  
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Segon grau: Associacions 

Per algun dels serveis a més a més hi ha altres agents que els presten, com per exemple 
associacions. Aquestes estan orientades a fabricants d’envasos segons el tipus de material, 
fabricants de maquinària i en temes de medi ambient i matèries perilloses. 

 

 ASSOCIACIONS 

ASPACK – Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y  
                    Transformados del Cartón [19] 

AFCO – Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado [20] 

ASPAPEL – Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 
                     [21] 

Paper 

i cartró 

PROCARTON – PRO CARTON ESPAÑA  [22] 

CEP  – Centro Español de Plásticos [23] 
Plàstic 

AIMPLAS – Instituto Tecnológico del Plástico  [24] 

ANFEVI – Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de 
                 Envases de Vidrio [25]  Vidre 

ECOVIDRIO  [26] 

AEDA – Asociación Española de Aerosoles  [27] 

ECOACERO – Asociación Ecológica para el Reciclado de la Hojalata [28] 

Asociación de Latas de Bebidas  [29] 
Metall 

AME – Asociación metalgráfica española [30] 

Fusta 
FEDEMCO – Federación Española del Envase de Madera y sus                   
                      Componentes [31] 

Asociación Graphispack  [32] 

Maquinària AMEC – Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria para Envase,  
                Embalaje, Embotellado y su Grafismo  [33] 

ECOEMBES – Ecoembalajes España, S.A. [34] 
Altres 

ADREXPLO – Envases y Embalajes para Mercancías Peligrosas [35] 

 

Taula 4.2. Principals Associacions  
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Tercer grau: Revistes 

La divulgació d’informació també es realitza per mitjà de revistes especialitzades en el sector 
de caire general i especialitzat. A continuació es detallen algunes d’aquestes publicacions: 

Revistes nacionals: 

• Infopack: revista del sector de l’envàs i l’embalatge, amb referències a normativa i 
novetats tecnològiques. ITENE 

• Equipack: revista dels equips i tecnologies de envàs, embalatge i embotellat. Reed 
Business Information S.A. 

• Envaspres: revista professional del sector de l’envàs i l’embalatge. Goodman 
Business Press S.A. 

• Alimarket: revista electrònica especialitzada en l’envàs i l’embalatge. És una 
empresa periodística amb edicions que ofereixen informació econòmica i de mercat 
específica per diferents sectors 

 

Revistes internacionals: 

• The Canmaker: publicació per a la indústria de l’envasat del metall i la decoració del 
metall. Sayers Publishing Group Ltd. Gran Bretanya 

• Canning and Filling: revista especialitzada en el sector de l’envasat rígid. Sayers 
Publishing Group Ltd. Gran Bretanya 

• CanTech: revista especialitzada en la indústria global de fabricació i emplenament de 
llaunes. Bell Publishing Ltd. Gran Bretanya 

• Le guide de l’emballage: revista especialitzada en el sector de l’envàs i l’embalatge. 
França 
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4.1.3. Variables de diferenciació del Centre 

A Espanya només hi ha 1 únic centre tecnològic dedicat al sector de l’envàs i l’embalatge 
que és ITENE, situat a València. La resta són centres que pertanyen a altres sectors, com 
l’alimentari o el plàstic. A Catalunya hi ha APPLUS, que compta amb un departament 
d’envàs i ’embalatge. 

 

Les variables de diferenciació del centre es proposa que siguin les següents: 

• Aconseguir que l’identifiquin els usuaris d’envàs i embalatge i les empreses del sector 
com a nexe d’unió de tots els subsectors i com a organisme de suport a les 
empreses. 

• Liderar xarxes de tipus estatal amb les associacions, les publicacions (per exemple 
revistes), i centres tecnològics actualment existents en el sector (per exemple 
APPLUS o ITENE) per optimitzar la prestació de serveis a les empreses. 

• Dotar-lo de recursos humans amb capacitat de coo-liderar amb la indústria projectes 
de R+D+I (capacitat que ara no té cap centre tecnològic vinculat al sector existent a 
Espanya). 

• Estar present en xarxes internacionals ja existents vinculades a projectes de R+D+I 
d’envàs i embalatge. 

• Iniciar a mig termini línies de recerca pròpies en col·laboració amb altres centres 
tecnològics especialitzats en matèries concretes. 

 

 

4.2. Proposta de Centre Tecnològic 

4.2.1.  Clients del centre tecnològic 

La tipologia de clients del centre tecnològic serà la mateixa que s’especifica per a la fundació, 
un cop esdevinguin publicitat els serveis i l’eficàcia donada pel centre aquests podran triar 
entre usar els serveis del centre exclusivament o adherir-se a la fundació manera de la qual 
obtindran més beneficis pels mateixos serveis 
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El volum potencial i la tipologia de clients potencials queda especificada al punt  3.9.1 Clients 
de la fundació Amepack. 

L’estimació inicial de clients potencials per any es detalla a la Taula 6.14. Previsió de vendes 
del centre tecnològic. En aquesta estimació inicial s’ha considerat que el primer any podrien 
ser clients del centre aproximadament el 6% dels fabricants d’envasos de plàstic i d’usuaris 
finals, que fan un total de 70 clients. 

 

4.2.2. Serveis del centre tecnològic 

Els serveis que es proposa que podria prestar aquest Centre han sorgit de les necessitats 
detectades del sector i de les entrevistes realitzades a empreses. 

Per a la definició de quins serveis es donarien de forma inicial s’ha considerat que en un inici 
es tractaria de donar sortida a les activitats que hagi de fer el mateix personal del centre per 
conèixer més a fons les empreses i les necessitats del sector, convertint el mateix procés de 
documentació i d’informació que hagi de fer el centre, en serveis. 

Per tant, els serveis proposats que inicialment hauria de donar el Centre són: 

1. Novetats del sector: implementar un sistema d’informació periòdic a clients que 
inclogui tots els aspectes que pugin ser interessants per al sector: normativa, 
materials, tendències, novetats, fires, ... 

2. Vigilància Tecnològica: realització d’informes de forma periòdica sobre les 
novetats i patents que puguin ser d’interès per al sector. 

3.Homologació de proveïdors i normativa: establir un sistema per a l’homologació 
de proveïdors d’acord a les empreses que puguin ser clients del  centre i implantar el 
sistema que permeti anar acreditant proveïdors per tal de construir un ranking. 
Implementar també un sistema d’informació per estar al dia de la normativa que han 
de complir les empreses del sector, que inclogui també recomanacions de com 
assegurar el seu compliment. 

4. Benchmarking entre sistemes d’envasat: Establir de forma periòdica la 
realització d’estudis comparatius de sistemes d’envasat i/o maquinària que puguin 
ser d’interès per a clients per facilitar la selecció d’envasos per a nous productes o 
sistemes de fabricació. 

5. Assessorament projectes R+D+I: promocionar, coordinar, assessorar, donar 
suport a projectes de R+D+I d’empreses clients per convertir-se en un dels motors de 
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la innovació en el sector L’oferta de serveis podria incrementar-se si l’evolució del 
centre segueix els objectius fixats. A l’apartat d’operacions hi ha el detall per anys 
dels serveis a prestar pel Centre. 

 

4.2.3. Dimensió del centre tecnològic 

Per tal d’establir una dimensió que pugui assolir el centre a llarg termini s’han buscat dades a 
E-Informa [3] d’altres centres tecnològics o empreses privades catalanes i d’altres regions 
d’Espanya, que ja treballen per al sector com a laboratori d’assaigs o donant assessorament 
i fent projectes d’R+D+I. A continuació hi ha una taula comparativa de 3 centres tecnològics / 
enginyeries dels que s’han trobat dades i que es podrien equiparar al centre que es vol crear: 

• Gaiker (País Basc) 

Recerca científica i tècnica del plàstic. Participació de 14 socis comunitaris en el projecte 
PROFIBRE (setembre 2004). 

 

• AINIA (València) 

Foment de la recerca i disseny del sector agroalimentari, augment de la qualitat de 
producció.  

Al 2004 van realitzar unaampliació d’ instal·lacions (6MM€). Al 2003 van realitzar 169 
projectes: 20 internacionals. El, 64% de la facturació és  per contractes amb empreses. 

 

• CEINAL (a BCN tenen una sucursal) 

Serveis d’assaigs i anàlisis d’enginyeria i desenvolupament de productes i processos de 
control de qualitat i garantia de qualitat, o fereixen també serveis d’assessorament i 
organització per a les diferents activitats. 

 

 

 

 



Pla d’empresa per al disseny i posada en funcionament   
d’una empresa sota la forma jurídica de Fundació.  Pág. 37 

 

Centre 
Tecnològic 

Any 
Creació 

Personal
 

Facturació
2002 (€) 

Beneficis 
2002 (€) 

Facturació
2003 (€) 

Benef. 
2003 (€)

GAIKER 

(País Basc) 
1985 84 No disp. No disp. 7.419.999 No disp. 

AINIA 
(València) 

1987 117 3.965.477  257.149  No disp. No Disp.

CEINAL 
(a BCN tenen 

sucursal) 
1982 69 2.792.589 188.083 3.291.395 211.673 

Segons dades també de e-informa [3] s’han buscat dades similars sobre diferents centres 
tecnològics. 

Tant de forma agregada, com del centre que factura més i el que factura menys. 

 

Centre 
Tecnològic 

Promig 2003 Promig 2002
Centre que 
factura menys 

El centre que 
factura més 

Nombre de 
clients 

12  7 16 

%clients grans 
empreses 

40  25 40 

Nombre 
comandes RD 

12  4 16 

Facturació (€) 704.100 601.000  180.303 3.064.000  

Despeses (€) 701.000  597.000  155.000  3.613.839 

A la vista d’aquestes dades es considera que el sostre de facturació d’un centre d’aquestes 
característiques a molt llarg termini no seria més d’uns 3 milions d’euros si el seu abast fos 
tot l’estat espanyol. 

El detall de la dimensió del centre, per una primera fase de 5 anys, es detalla a l’apartat 
següent . 

Taula 4.3. Quadre comparatiu per al dimensionament del centre tecnològic  

Taula 4.4. Facturació de diferents centres tecnològics  
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4.2.4. Operacions del centre tecnològic 

El diagrama corresponent de les operacions que es mostren a continuació queda especificat 
a l’Annex H: Diagrames d’operacions 

El pla d’operacions del centre s’ha dividit en tres grans fases: 

• Fase 1: Inici: Any 1 

• Fase 2: Introducció: Any 2 al 4 

• Fase 3: Consolidació: Any 5 

En l’apartat següent es detallen per a cada una d’aquestes fases els objectius, les activitats 
principals, els serveis a prestar a les empreses i també la dimensió final del centre (el detall 
de com s’ha confeccionat la facturació final a l’apartat  Vendes). 

 

Any 1  

Activitats a realitzar: 

• Aprovar els objectius i pressupost d’aquest primer any. 

• Confeccionar el quadre d’objectius i indicadors de control del centre. 

• Contractar el personal: 4 persones i 2 places de becari. 

• Contactar amb associacions, centres tecnològics, empreses privades proveïdores de 
tecnologia, ... espanyoles per tal d’establir acords de col·laboració. 

• Iniciar visites a empreses del sector: usuàries, fabricants d’envasos i embalatges i 
fabricants de maquinària. 

• Confeccionar una base de dades d’empreses. 

• Dissenyar els butlletins d’informació del centre adreçats a les empreses, la temàtica i 
periodicitat. 

• Donar-se d’alta de les principals fonts d’informació del sector. 
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Serveis a donar a les empreses: 

Serveis d’informació sobre: 

• Novetats del sector 

• Vigilància tecnològica 

• Normativa 

• Homologació de proveïdors 

 

 

Fase 2 

Activitats a realitzar: 

• Aprovar els objectius i pressupost de cada un d’aquests tres anys. 

• Actualitzar el quadre d’objectius i indicadors de control del centre. 

• Contractar el personal: 2 persones i 1 plaça de becari, cada any. 

• Contactar amb associacions, centres tecnològics, empreses privades proveïdores de 
tecnologia, ... inicialment europees per tal d’establir acords de col·laboració i més tard 
internacionals. 

• Seguir amb les visites a empreses del sector: usuàries, fabricants d’envasos i 
embalatges i fabricants de maquinària. 

• Actualitzar la base de dades d’empreses. 

• Enviar de forma periòdica els butlletins d’informació del centre adreçats a les 
empreses. 

• Participar com a expositor en fires del sector. 

• Iniciar un cicle d’articles en premsa de caràcter general per tal de conscienciar 
l’opinió pública. 
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• Apuntar possibles línies de recerca que puguin dur-se a terme en el futur dins del 
mateix centre 

 

Serveis a donar a les empreses: 

Serveis d’informació sobre: 

• Novetats del sector 

• Vigilància tecnològica 

• Normativa 

• Homologació de proveïdors 

• Benchmarking de sistemes d’envasat 

• Resolució de consultes que plantegin les empreses, com per exemple la cerca de 
proveïdors de determinats materials 

• Assessorament a empreses per a la realització de projectes de R+D+I i de reducció 
de l’impacte ambiental d’envasos i embalatges 

 

  

Fase 3 

Activitats a realitzar: 

• Aprovar els objectius i pressupost d’aquest cinquè any. 

• Actualitzar el quadre d’objectius i indicadors de control del centre. 

• Contractar el personal: 3 persones i 1 places de becari. 

• Seguir amb les visites a empreses del sector: usuàries, fabricants d’envasos i 
embalatges i fabricants de maquinària. 

• Actualitzar la base de dades d’empreses. 
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• Enviar de forma periòdica els butlletins d’informació del centre adreçats a les 
empreses. 

• Participar com a expositor en fires del sector. 

• Continuar un cicle d’articles en premsa de caràcter general per tal de conscienciar 
l’opinió pública. 

• Decidir les línies de recerca que es portaran a terme en el mateix centre. 

• Planificar la construcció del laboratori: decidir equips necessaris i perfil dels 
investigadors i col·laboracions amb altres centres de recerca. 

• Estudiar la possibilitat de donar serveis d’anàlisi. 

 

Serveis a donar a les empreses: 

Serveis d’informació sobre: 

• Novetats del sector 

• Vigilància tecnològica 

• Normativa 

• Homologació de proveïdors 

• Benchmarking de sistemes d’envasat 

• Resolució de consultes que plantegin les empreses, com per exemple la cerca de 
proveïdors de determinats materials. 

• Assessorament a empreses per a la realització de projectes de R+D+I i de reducció 
de l’impacte ambiental d’envasos i embalatges. 

• Realització de projectes de R+D+I. 
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4.2.5.  Marketing del centre tecnològic 

En aquest apartat es defineixen les següents accions de marketing a realitzar i també els  
preus dels serveis del centre. 

Les accions de marketing que es proposa que realitzi el centre són: 

Imatge 

Logotip: Cal disposar d’una imatge de marca i per fer-ho és imprescindible dissenyar i 
registrar un logotip o anagrama que representi gràficament al Centre i si pot ser que pugui 
associar-se fàcilment a la seva activitat principal o sector. A més a més de la marca caldrà 
dissenyar tots els documents amb la imatge corporativa corresponent 

Web: Disseny d’un apartat  del Centre dins la web de la fundació on publicitar aspectes 
corporatius; informació de localització i contacte; i reflectir serveis ofertats, públic objectiu, 
expertesa del Centre, etc 

 

Accions de difusió 

• Publicació d’articles i/o anuncis en revistes del sector: A partir del segon any 
publicar varis article i/o anuncis a varies revistes del sector. 

• Publicació d’anuncis o entrevistes en premsa generalista: Publicar anualment 2, 
entrevistes o articles, que parlin del Centre o d’altres temes que es cregui que són 
d’importància per el sector d’envàs i embalatge, com per exemple la reducció de 
residus. 

• Presentació del Centre a les associacions del sector: Visitar totes les 
associacions sectorials d’àmbit català i espanyol el primer any. Mantenir el contacte 
amb aquestes associacions per difondre activitats i serveis del Centre. 

• Assistència a fires del sector: Assistir a partir del segon any a les fires més 
importants del sector, a nivell català, i en els propers anys les que siguin de nivell 
espanyol o internacional. 

• Visites a empreses: Es proposa que el Centre es fixi com a objectiu visitar 300 
empreses cada any. D’aquesta manera es podrà assolir la fita d’haver visitat totes les 
empreses del sector en 8 anys. 

 



Pla d’empresa per al disseny i posada en funcionament   
d’una empresa sota la forma jurídica de Fundació.  Pág. 43 

 

Eines de suport a la difusió 

Fulletó: S’editarà un fulletó de presentació del Centre i es repartirà entre les 
empreses del sector, les associacions del sector i també d’altres sectors, entre els 
assistents a totes les presentacions del Centre i també els que assisteixin a cursos 
de formació de la Fundació Amepack. 

Butlletins d’informació: S’editaran varis butlletins a l’any (com a mínim 4 a l’any) amb 
notícies rellevants del sector, vigilància tecnològica, informació sobre homologació de 
nous proveïdors i benchmarking de sistemes d’envasat que s’enviaran periòdicament 
per correu electrònic 

 

En quant als preus dels serveis, s’indiquen els preus orientatius per a les dos grans tipologies 
de serveis identificades: 

Serveis bàsics: 

• Homologació de proveïdors i normativa 

• Novetats del sector 

• Vigilància Tecnològica 

• Benchmarking entre sistemes d’envasat 

El preu dels serveis bàsics es proposa que sigui de 750 € / anuals els primers dos anys i de 
1.500 € a partir del tercer. 

 

 

Assessorament projectes R+D+I 

Per definir el preu pels serveis d’assessorament en projectes de R+D+I s’ha suposat un  preu 
inicial baix pressuposant que es realitzaran projectes de menor dimensió o complexitat, 
incrementant aquest preu lleugerament en els anys consecutius. 

El preus dels serveis d’assessorament en projectes de R+D+I variaran entre 12.000 € i 
20.000 € des del tercer any fins al cinquè. 
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4.2.6. Recursos Humans del centre tecnològic 

L’estructura organitzativa s’ha dissenyat amb responsabilitats de forma matricial en base a 3 
paràmetres diferents: serveis, materials i subsector. Aquests tres paràmetres s’assignen a 
cada tècnic en funció del grau de responsabilitat (serveis) i de coneixement (material i 
sector). 

Les següents taules mostren el creixement del personal segons el pla d’activitats del centre i 
la seva distribució el primer any i el cinquè: 

 

Any 0 

Responsabilitats del 
personal 

Sobre materials Sobre sectors Sobre serveis 

Gerent   Assessorament 
R+D+I 

Tècnic 1 Plàstic Alimentació Benchmarking 
Tècnic 2 Paper i cartró, vidre, 

Metall i fusta 
Perfumeria, 
cosmètica i 
Farmàcia 

Homologació 
Proveïdors i 
normatives 

Tècnic 3 Maquinària Altres sectors Vigilància 
Tecnològica 

Becaris: 2    

 

Any 5 

Responsabilitats del 
personal Sobre materials Sobre sectors Sobre serveis 

Gerent   Direcció 
Cap 1   R+D+I 
Cap 2   Serveis 
Cap 3   Assaigs 

Tècnic 1 Plàstic Alimentació 
Benchmarking i 
Vigilància 
Tecnològica 

Tècnic 2 Paper i cartró Perfumeria i 
cosmètica 

Homologació 
proveïdors i 
Normatives 

Tècnic 3 Maquinària Farmàcia Laboratori 

Taula 4.5. Quadre personal centre tecnològic Any 0 
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Tècnic 4 Vidre Detergents Medi ambient 
Tècnic 5 Metall Productes perillosos Línia de recerca 1 
Tècnic 6 Fusta Altres sectors Línia de recerca 2 
Tècnic 7   Comercial 
Administrativa    
Becaris: 8    

El personal que formaria part del Centre es classificaria en 5 categories de major a menor 
grau de responsabilitat: 

 

Perfil de cada categoria 

Gerent 

El gerent serà el responsable de la correcta gestió empresarial del centre, haurà de controlar 
i coordinar els serveis, les funcions dels tècnics i desenvolupar el pla d’actuació. 

Per tant els requisits que ha de complir són: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb  l’expertesa 
del centre i una MBA o similar 

• Experiència en dirigir i coordinar equips de professionals i en gestió empresarial 
d’alguna empresa del sector 

• Coneixement en desenvolupament i coordinació de projectes de R+D+I 

 

Cap 

El cap serà responsable d’un dels serveis que oferirà el centre i coordinarà l’equip de tècnics 
assignat. Per tant les característiques del seu perfil consistiran en: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb el 
departament assignat 

• Experiència en coordinar un equip de tecnòlegs 

Taula 4.6. Quadre personal centre tecnològic Any 5 
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• Coneixements de la necessitat del sector de la temàtica del seu departament 

 

Tècnic 

Cada tècnic estarà assignat a un departament determinat. El tècnic haurà de tenir 
coneixements tècnics i de sector relacionats amb la temàtica del seu departament. Per tant, 
els requisits que ha de complir són: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb el sector. 
Pot ser també un titulat de primer grau sempre que pugui garantir experiència de més 
de 2 anys en un sector directament relacionat amb l’activitat del centre. 

• Coneixements de les necessitats del sector respecte el servei que és responsable. 

• Coneixements tècnics per  les tasques requerides en el departament assignat. 

• Coneixements d’anglès (cada tècnic seria bo que a més a més conegués algun altre 
idioma, com l’alemany o l’italià). 

• Capacitat de treball en equip. 

• Capacitat de mobilitat en l’àmbit de Catalunya. 

 

Becaris 

S’ha assignat un becari per a cada 2 persones en plantilla. Realitzarà funcions de 
recolzament a recopilació de dades i informació del  sector i en el desenvolupament de 
projectes. El seu perfil hauria de ser: 

• Estudiant amb estudis relacionats amb el centre de grau: Superior: enginyeria 
industrial, enginyeria química, enginyeria de materials,  ciències químiques, ciències 
ambientals, estudis de marketing, estudis empresarials 

• Mitjà: mòdul de formació professional en arts gràfiques, tècniques de laboratori, medi 
ambient, comerç i marketing 

• Coneixements d’anglès 
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5. FORMACIÓ 

5.1. Viabilitat tècnica 

5.1.1. Necessitats del sector packaging en formació 

Situació actual del sector en formació 

Actualment trobem unes opcions de formació molt limitades, a Catalunya s'hi troba algun 
exemple aïllat com l'especialització en packaging, una assignatura “optativa” (60h. anuals), a 
la carrera d'Enginyeria Tècnica  en Disseny a l'Escola Elisava.  

També com a cursos de postgrau, trobem els cursos d'enginyeria de packaging a l'Institut 
Químic de Sarrià. 

Malgrat la bona acollida d'aquest programa de l'IQS i l'esforç de l'Escola Elisava no és 
suficient, donada la importància i transcendència de la indústria de l'envàs i embalatge al 
nostre país.  

Fora de Catalunya trobem l’ITENE (Instituto Tecnològico del Envase, Embalaje y Transporte, 
València) que realitza cursos de reciclatge professional així com Postgraus.  

Països del nostre entorn europeu més proper com França i Alemanya tenen unes escoles 
exclusives per a la formació en l'enginyeria de packaging. Faríem esment de l'Escola de 
Reïms com la més anomenada. També destaquen les de Berlín, Le Puy en Velay (Aubernia), 
Dortmund i Munich entre altres. I ja traspassant l'Oceà trobem, la prestigiosa School of 
Packaging de Michigan als Estats Units. 

 

Resultats de les entrevistes realitzades 

El detall de les entrevistes es troba a l’Annex F: Resum de les entrevistes realitzades a les 
empreses del sector i estudiants. 

Basant-nos en enquestes enviades a 12 empreses del sector, així com a estudiants de l’últim 
curs d’Enginyeria Industrial, Enginyeria Química i Enginyeria en Organització Industrial 
podem constatar que: 
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 EMPRESES 

• Gran desconeixement de les escoles existents de Formació en Packaging. 

• Un 75% reconeix que s’informa de les novetats del sector però que no està portant a 
terme cap curs de formació en packaging. 

 

L’interès de cursos en packaging varia segons el subsector on es trobi l’empresa 
enquestada: 

• L’interès és més gran en les empreses productores d’envasos 

• Disminueix o pràcticament no tenen cap tipus d’interès en formació les empreses del 
subsector de la maquinària essent degut a la manca de cursos existents en aquesta 
vessant. 

• Interès en cursos específics del sector que treballen. 

 

La majoria d’empreses veu positiva la creació de cursos de Formació especialitzats en  
Packaging tot i que només estarien disposades a realitzar-los si la formació que se’ls hi 
dones fos específicament sobre el tipus de feina que ells estan realitzant a l’empresa. 

 

ESTUDIANTS 

• Alta predisposició a realitzar algun curs després dels estudis degut a l’alta 
competitivitat del mercat laboral. 

• Desconeixement pràcticament total del sector i del les escoles de Packaging 
esmentades a l’enquesta. 

• Interès sobre cursos de caràcter més general ja que tenen una formació nula sobre 
packaging. 
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Necessitats actuals del sector 

Podem constatar un gran desconeixement en cursos de formació en packaging això pot ser 
degut:           

• Manca d’interès o desconeixença dels avenços en el sector. 

• La poca oferta de cursos actual essent aquestos també de caràcter molt general. 

Per tant s’haurà d’incidir de forma concreta en la informació generalitzada dels avenços que 
s’estan produint així com de la possibilitat de poder-nos-en assabentar a través dels cursos 
de formació.  

S’ha de conscienciar al sector així com als estudiants del gran ventall de possibilitats que 
ofereixen els cursos de formació i de les sortides professionals a les que es podrà accedir. 

En base tant a les entrevistes realitzades a les empreses com al estudiants veiem la 
necessitat de la creació d’uns cursos de Formació en Packaging que pugin emplenar la 
desconeixença total que hi ha  sobre l’evolució i els avenços que es produeixen al sector. 

Un punt molt important és la necessitat de crear un programa docent que ens abarqui tot el 
sector, es a dir crear uns cursos de caràcter general on s’hi puguin adherir aquelles persones 
 que no tenen coneixements previs sobre el sector i alhora crear un altre tipus de curs per a 
professionals que el que volen es aprofundir en la temàtica sobre la que estan treballant. 

 

5.1.2. Competidors en formació 

Els competidors directes són escoles tan nacionals com internacionals que ofereixen 
actualment formació en el sector del packaging. 

 

Centres de Formació 

Com a competidors tenim les entitats que s’especifiquen a l’apartat 3.7 Competidors més els 
que s’exposen a continuació: 

A nivell nacional tenim: 

• IQS- Institut Químic de Sarrià, Barcelona. [17] 

• Escola Elisava. [18] 



Pág. 50  Memòria 

 

Els serveis que ofereixen aquests centres es poden classificar segons: 

• Estudis Universitaris: Es realitzen carreres completes de packaging exclusivament, 
oferint una formació complerta de tots els subsectors que l’engloben (5 anys). 

• Postgraus: Cursos de durada més limitada que els anteriors i de formació especifica 
orientats a persones que tenen un interès concret en algun tema del sector. 

• Conferències i Seminaris : Jornades de casos pràctics sobre un tema específic  
obertes a tots els professionals del sector.  

• Màsters a distància: Cursos no presencials de 3 anys on l’intercanvi d’informació 
professor estudiant es realitza via internet. 

• Bases de dades: Possibilitat d’accés a bases de dades internes per a l’ús personal 
de l’estudiant. 

• Borsa de Treball: intercanvi d’informació empresa-estudiant per a poder mantenir un 
flux d’informació de les ofertes i les demandes existents. 

• Assessorament empreses: realització de convenis de pràctiques per part dels 
estudiants a diferents empreses del sector així com assessorament per part de les 
escoles en temes concrets proposats per les empreses. 

• Recerca: Posada en funcionament de diferents grups de recerca dels diferents 
departaments que composen les escoles. 

• Relacions Internacionals: Intercanvi d’estudiants d’altres països per a poder 
realitzar estades formatives a l’escola. 
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Internacionals          

ESIEC X X    X X X X 

MSU X X X X      

RIT X X   X X X X  

PIRA  X X  X  X X  

STTUTGART X  X    X   

Nacionals          

ITENE  X     X X  

IQS  X        

ESCOLA 
ELISAVA 

X*         

*Assignatura optativa dintre d’ “Enginyeria Tècnica en Disseny”  

 

S’observa que els serveis que més es porten a terme són els Estudis Universitaris, 
Postgraus, l’assessorament a empreses i la investigació. 

En menor grau els centres ofereixen, conferències i seminaris, bases de dades i borsa de 
treball. Els serveis d’ensenyament a distància i les relacions internacionals són pràcticament 
inexistents. 

Hem d’observar que la majoria de serveis son portats a terme per escoles de l’àmbit 
internacional, constatant així la poca formació oferta per les escoles nacionals. 

Taula 5.1. Serveis ofertats pels diferents competidors en formació 



Pág. 52  Memòria 

 

5.1.3. Variables de diferenciació en formació 

Dins l’estat Espanyol només trobem l’ITENE com a centre que realitzi postgraus en 
packaging, i a Catalunya els Postgraus de l’IQS i alguna assignatura que realitza l’escola 
Elisava dins d’altres d’estudis. 

 La Fundació Amepack vol aconseguir amb els seus cursos de 
formació esdevindre l’entitat de referència formativa per a les 
empreses del sector del món del packaging a Catalunya. 

 Estar present en xarxes formatives internacionals ja existents. 

 Iniciar a a mig termini la possibilitat de realitzar formació on-line per 
als estudiants amb problemes de mobilitat. 

 Creació d’una comunitat virtual i aconseguir a través d’aquesta: 

-Intercanvi  d’informació 

-Intercanvi d’opinions 

-Resolució de dubtes puntuals 

La comunitat a part de realitzar totes les tasques anteriors també ens servirà com un 
mètode de promoció dels nostres cursos de Formació ja que a traves del bon 
funcionament d’aquesta ens dona  un bon referent de la qualitat dels cursos. 
 

Oferir també: 

1.-Possibilitat d’obtenir una formació general a traves del Màster o  més específica a 
traves dels  Cursos d’especialització donant opció així a una més bona acollida per 
part del clients que en un altre cas es podrien veure obligats a realitzar una formació 
completa 

2.-Formació teòrica però amb grau alt d’ incidència en la pràctica per aconseguir 
professionals capaços d’encarar-se amb el món laboral. 
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5.2. Proposta Formativa 

5.2.1. Clients de formació 

Selecció dels subsgrups objectiu 

D’acord amb l’apartat de necessitats actuals del sector la tipologia de clients que inicialment 
han semblat més interessats en els serveis són: 

• Professionals d’empreses del sector de fabricants d’envasos preferentment del 
subsector del plàstic i el cartró. 

• Estudiants acabats de llicenciar que volen ampliar els seus estudis amb algun curs 
de postgrau o màster. 

 

S’ha considerat que el primer any podrien ser clients dels cursos uns 70 alumnes tenint en 
compte tant els professionals amb interès en reciclar-se com els estudiants sense 
coneixements previs del sector. La previsió de vendes es troba detallada a Taula 6.19. 
Previsió vendes de formació 

S’ha calculat la quantitat de clients del primer anys anàlogament als que hi ha actualment 
matriculats en els cursos de l’IQS considerant un augment progressiu de la quantitat d’aquest 
un cop els cursos siguin iniciats i publicitats.  

 

5.2.2. Serveis de formació 

Els serveis que es proposa que s’han de portar a terme han sorgit de les necessitats 
detectades del sector i de les entrevistes realitzades a empreses. Els cursos tenen com a 
objectiu: 

 

Objectius:       

• Formació d'enginyers i tècnics  capaços de liderar els nous reptes del sector del 
Packaging.  

• Reciclatge de professionals amb altres formacions 
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• Aconseguir una formació continuada per als professionals dels sector del Packaging. 

• Crear una comunitat virtual sobre el Packaging per a poder compartir i contrastar 
informació així com a assessoria en temes en concret. 

• Estudi de les necessitats de formació en packaging. 

• Estructuració, organització i posada en funcionament dels diferents cursos promoguts 
desde la  Fundació Amepack. 

 

Per a poder portar a terme els objectius citats es proposa un conveni de col·laboració amb: 

 

Es proposarà a: 

• Entitat 1: Alguna escola tècnica superior o de grau mitjà d’alta especialització 
tecnològica per a poder ampliar la seva formació i alhora poder disposar de 
professors per a l’impartició dels diferents mòduls.   

• Entitat 2: Centre que actualment estigui realitzant estudis sobre packaging, per a 
poder oferir-los la possibilitat de cooperar conjuntament i poder-li aportar la 
possibilitat d’ampliar el seu camp de formació, podent així crear un flux d’informació 
en els dos sentits i aconseguir una ampliació de la programació docent. 

• Entitat 3: Alguna entitat que ens pugui donar suport tecnològic en termes de 
realització d’assaigs, inspeccions, calibratges d’equips de mesura, certificacions, 
formació, la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) 
i enginyeria. Que disposi  d’una  tecnologia adequada per a portar  a terme projectes 
d’innovació i verificació en l’àmbit del packaging. Com a contrapartida i un cop 
acabada la formació aquest centre pugui disposar de gent formada en les seves 
instal·lacions per al seu propi ús. 

 

Com a proposta de conveni de col·laboració trobem la informació detallada a l’Annex D: 
Proposta de conveni de col·laboració. 
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FORMACIÓ 

En base a l’estudi exhaustiu de les necessitats del sector així com la valoració de les 
entrevistes portades a terme la formació que s’ha d’impartir ha de cobrir totes les vessants 
del sector per així poder aconseguir una quantitat de clients considerables. 

D’una banda s’ha de crear un formació generalista per a aquells possibles clients que tenen 
una desconeixença total del sector i per una altra una formació especialitzada en les 
diferents vessants del packaging.  

Es proposa la subdivisió de la formació en diferents mòduls, cadascun dels quals es centri en 
un tema específic del sector.  

D’una banda i si el client el que busca una formació generalista aquest podria adquirir : 

 

Programa Màster: 

• Màster en Packaging Engineering; Constaria de 18 mòduls que donen una visió 
complerta del sector. 

D’altra banda si el client el que busca és una formació específica en el seu camp, els cursos 
que es podrien crear són els següents: 

• Postgrau en Tecnologia dels Envasos i Embalatges 

• Postgrau en Disseny de Packaging 

• Postgrau en Processos Productius dels envasos i embalatges. Enginyeria 
d’Envasat i Gestió de les Plantes de Producció. 

• Especialització en Tecnologia dels envasos flexibles 

• Especialització en Tecnologia dels envasos rígids i semirígids de plàstic 

• Especialització en Tecnologia dels envasos i embalatges de paper-cartró 

Els cursos anteriors engloben totes les vessants del sector passant per uns postgraus 
relacionats amb la creació dels envasos i per altra banda unes especialitzacions per al clients 
que el procés de disseny i enginyeria ja el tenen assumit i el que volen és aprofundir en el 
tipus de material en el que treballen. 
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Workshops de Packaging: 

Com a complement a la formació es poden incloure unes jornades de casos pràctics i 
conferencies sobre un tema específic i obertes a tots els professionals del sector. 

Uns possibles mòduls docents que ens abarcarien tot el sector del packaging serien els 
proposats a l’Annex E: Proposta de mòduls de formació. 

 

ESTRUCTURA I METODOLOGIA 

• Sessions conceptuals on es profunditzarà en els temes bàsics necessaris per a 
l’adquisició de coneixements i realització del projecte. 

• Presentació de projectes reals per professionals del sector. 

• Sessions pràctiques a laboratoris 

• Conferències complementàries de reforç a les aportacions conceptuals. 

• Visites a empreses del sector, seleccionades d’acord amb els temes tractats 

 

TITULACIÓ 

L’entitat 1 i 2 concediran: 

• A tots els alumnes que hagin superat el programa i el projecte de Màster, el títol de: 

Màster en Packaging Engineering 

• I a tots els alumnes que hagin superat el programa corresponent a cada titulació el 
títol de: 

Postgrau en tecnologia dels Envasos i Embalatges 

Postgrau en Disseny de Packaging 

Postgrau en Processos Productius dels Envasos i Embalatges. Enginyeria de 
l’envasat i .Gestió de Plantes de Producció 

D’altra banda s’entregarà un certificat d’assistència a tots els alumnes que realitzin un curs 
d’especialització i/o algun Workshop. 
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Creació d’una comunitat virtual 

Una Comunitat virtual és un punt de trobada entre persones que tenen punts en comú en 
quant a afeccions, treballs, interessos o qualsevol altre factor que pugui crear un sentiment 
d’afinitat i socialització. 

La nostra comunitat estarà especialitzada en “Packaging i processos d’envasat i ” pretén 
ésser un fòrum de diàleg i informació dels enginyers i tècnics en Packaging i de producte. 

Com a temes centrals hi destacaran: 

• Disseny de Packaging 

• Nous materials de fabricació d’envàs i embalatge 

• Desenvolupament de projectes de Packaging 

• Packaging i logística 

• Legislacions i Reglamentacions de l’àmbit del Packaging 

• Novetats en maquinària  

• Sistemes de decoració i etiquetatge 

• Tests i validacions 

Específicament està dirigida a enginyers i Tècnics de Packaging, Producció, Compres i 
Logística dels sectors de l’Alimentació, Begudes, Farmàcia, Dermofarmacia, Perfumeria, 
Cosmètica i Drogueria. 

Dins de la comunitat tenim una figura imprescindible que es la de l’Administrador, persona 
especialista en el tema de la comunitat el qual la dirigirà. Serà l’encarregat de respondre a 
les preguntes, d’afegir-hi informació i regular l’actuació de tots els seus membres.  

És una eina d’intercanvi d’informació dels participants cap a la comunitat així com de la 
comunitat als membres d’aquesta. 

Borsa de Treball 

Creació d’una borsa de treball per a facilitar la incorporació dels estudiants al sector del 
packaging i crear un flux d’intercanvi d’informació entre ofertes i demandes 
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Beques  

La Fundació Amepack així com les entitats amb les que col·labora posaran a disposició dels 
alumnes una sèrie de beques gràcies acords amb entitats financeres que permetran obtenir 
ajudes econòmiques en condicions molt favorables. La previsió de beques s’adjunta al punt 
Despeses de beques de la pàg 79. 

 

 

5.2.3. Dimensió de formació 

Per al dimensionament del centre s’ha agafat com a referència l’única escola que realitza 
cursos en packaging a Catalunya, l’IQS. Tota la informació de previsions tant a nivell de 
nombre de clients com preu dels cursos ha estat extreta d’aquesta font d’informació. 

 

 

5.2.4. Operacions de formació 

El diagrama corresponent de les operacions que es mostren a continuació queda especificat 
a l’Annex H: Diagrames d’operacions 

El pla d’operacions del centre s’ha dividit en dos fases: 

• Fase 1:  Any 1 

• Fase 2:  Any 2 -5 

 

 

 

Fase 1  

Activitats a realitzar: 

• Inici contactes per a la  signatura del conveni de col·laboració 
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• Realització i aprovació del programa docent   

• Aprovar el pressupost d’aquest primer any 

• Confeccionar el quadre d’objectius i indicadors de control  

• Contractar el personal: 1 director, 1 coordinador, 30 professors. 

• Contactar amb altres escoles, associacions, empreses privades proveïdores de 
tecnologia,  per tal d’establir acords de col·laboració 

• Iniciar visites a empreses del sector: usuàries, fabricants d’envasos i embalatges i 
fabricants de maquinària 

• Dissenyar els butlletins d’informació dels cursos adreçats a les empreses i escoles, la 
temàtica i periodicitat 

• Donar-se d’alta de les principals fonts d’informació del sector 

• Inicialització de la pàgina web, borsa de treball i comunitat virtual. 

• Inici de la formació 

 

Serveis a oferir  als clients: 

• Serveis d’informació sobre els cursos a realitzar. 

• Inici de la formació 

 

 

 

 

Fase 2 

Activitats a realitzar: 

• Aprovar els objectius i pressupost d’aquest anys 
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• Actualitzar el quadre d’objectius i indicadors de control 

• Contractar nou personal si es considera convenient 

• Seguir amb les visites a empreses del sector: usuàries, fabricants d’envasos i 
embalatges i fabricants de maquinària 

• Actualitzar la base de dades d’empreses 

• Enviar de forma periòdica els butlletins d’informació  adreçats a les diferents entitats 

• Participar com a expositor en fires del sector 

• Continuar un cicle d’articles en premsa de caràcter general per tal de conscienciar 
l’opinió pública 

 

Serveis a oferis als clients: 

• Intercanvi d’informació a traves de la comunitat virtual  

• Inici de la formació 

• Serveis d’informació tant del sector com dels cursos a través de la pàgina web 

• Intercanvi de demandes i ofertes de treball a traves de la borsa de treball 

 

 

5.2.5. Marketing de formació 

En aquest apartat es defineixen les accions de marketing a realitzar i també els preus dels 
diferents cursos.  

 

Accions de difusió 

• Publicació d’articles i/o anuncis en revistes del sector i premsa generalista 

• Presentació dels cursos a les associacions del sector 
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• Reunions informatives a les diferents escoles  

 

Eines de difusió 

• Fulletó: S’editarà un fulletó de presentació dels cursos  i es repartirà entre les 
empreses del sector, les associacions del sector i també totes les escoles tècniques. 

• Web: Creació d’un apartat de formació dins la web de la fundació on restin explícits 
tots els cursos que s’ofereixen així com la creació d’un link directe de la pàgina web a 
la comunitat virtual Es publicitaran els cursos a les diferents pàgines web de les 
escoles que participen en el conveni de col·laboració. 

 

Els preus dels cursos són els següents: 
 

CURSOS PREU (€) 

Màster en Packaging Engineering  6.000 

Cursos Especialització en Packaging  

     Tecnologia dels Envasos Flexibles  1.150 

     Tecnologia dels Envasos Rígids i Semirigids de plàstic  1.500 

     Tecnologia dels Envasos i Embalatges de paper cartró  1.300 

Postgraus  

     Postgraus en Tecnologia dels Envasos i Embalatges  3.000 

     Postgraus en Processos Productius dels Envasos i Embalatges. Enginyeria 
     de  l’Envasat i Aconduïment. Gestió de plantes de producció 

2.000 

     Postgrau en Disseny de Packaging  2.000 

5.2.6. Recursos humans  de formació 

Per a la realització dels diferents tipus de cursos necessitarem els següents recursos 
humans: 

DIRECTOR: 

Taula 5.2. Preus dels diferents tipus de cursos (€) 
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• Dissenyar el programa docent 

• Controlar i definir les necessitats de formació fent estudis i anàlisis de la informació 
de la que disposem. 

• Cooperar amb l’elaboració dels pressupostos així com buscar mitjans de finançament 
externs 

• Impulsar l’establiment de convenis de col·laboració amb altres institucions. 

 

Ha de complir els següents requisits: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb el 
sector. 

• Coneixements de la necessitat del sector  

• Experiència en dirigir i coordinar equips de professionals i en gestió empresarial 
d’alguna empresa del sector 

 

COORDINADOR: 

Les funcions  seran, en general, les de coordinació de les activitats dels cursos  i la 
dinamització de les activitats necessàries per assolir els objectius que estableix el programa 
establert.  

• Coordinar campanyes de difusió per tal d’informar sobre l’existència dels cursos 

• Col·laborar en l’elaboració de continguts d’informació, formació i difusió.  

• Supervisió de l’equip de formadors interns i personal de suport 
Coordinació de professors externs subcontractats 

• Establir indicador per a valorar l’impacte, eficàcia i rendibilitat de les accions que es 
van desenvolupant 

Ha de complir els següents requisits: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb el 
sector 
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• Coneixements de la necessitat del sector  

• Experiència en coordinar equips docents 

 

PROFESSORS:  

Els professor s’aniran alternant com a administradors de la comunitat en funció de les 
demandes d’inofrmació sorgides en aquesta. 

En total per a la realització dels cursos es compta amb 30 professors de diferents titulacions :  

• Diplomats Ciències Empresarials  

• Enginyeria Química 

• Enginyeria Industrial  

• Ciències Químiques 

• Enginyers Tècnics Industrials 

• Enginyeria Agrònoma 

• Farmàcia 

Seran els encarregats de portar a terme les classes especificades en el programa establert. 

Ha de complir els següents requisits: 

• Persona amb titulació de segon grau amb una disciplina relacionada amb l’activitat 
docent que portarà a terme als cursos 

• Capacitat docent  
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6. Pressupost 

6.1. Pla financer general i viabilitat de l’organisme 

L’informació detallada del pla financer queda especificada a l’Annex G: Pla financer 
previsional detallat. 

6.1.1. Fundació Amepack 

Inversions 

Es detalla la previsió d’inversions necessàries, despeses de funcionament i ingressos per 
la posada en funcionament de la Fundació els cinc primers anys, així com les quotes de 
mercat objectiu a assolir. 

 

• Establiment ..................................................................................................................5.000 € 

Es preveu una inversió per l’establiment de la fundació (assessoria jurídica, fiscal, notari, 
etc.) de 5.000€ per constituir l’entitat jurídica de l’empresa. 

 

• Terrenys, edificis i locals 

No es preveu inversió en terrenys, edificis o locals perquè es preveu que inicialment seran 
cedits per una de les empreses adherides a la fundació 

 

• Propietat industrial .................................................................................................... 2.000 € 

Es preveu, com a mínim, el registre de marca a nivell estatal de la imatge o logotip de la 
fundació. El cost d’aquest registre és d’aproximadament 2.000 €, es realitzarà el primer any. 
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Finançament 

• Capital social ...........................................................................................................180.000 € 

Inicialment els socis aportaran 60.000 € per constituir el capital social de l’entitat, que 
arribat el cinquè any caldrà ampliar amb una ampliació de capital de 120.000 € més per 
arribar a un total de 180.000 €. 

 

Despeses 

• Materials ...................................................................................................................... 9.000 € 

Hi haurà despeses de materials, les despeses de material d’oficina que existiran des del 
primer any i que varien en funció del personal i l’activitat del Centre; 

 

 1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Total (€) 

Llocs de 
treball 

becari 

coord. 

becari 

coord. 

Becari 

coord. 

becari 

coord. 

becari 

coord. 

 

 

Total (€) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000 

 

• Despeses de personal ............................................................................................115.500 € 

Les despeses de personal que s’estimen segons la evolució dels recursos humans de la 
fundació seran: 

 

 Cost 1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Tot. (€) 

Becari (€) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Coord. (€) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Total (€) 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 

 

Taula 6.1. Despeses de materials  de la fundació Amepack (€) 
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+5% Anual(€)  21.000 22.050 23.100 24.150 25.200 115.500 

 

 

• Altres ....................................................................................................................... 100.500 € 

Els assessoraments els interpretem com a serveis de professionals independents aliens a la 
Fundació.  

Els serveis de publicitat ens augmentaran progressivament com a conseqüència de la 
necessitat de promoció de la fundació, a partir del quart any la fundació començarà a 
promocionar-se en diverses fires del sector cosa que comportarà un augment en aquestes 
despeses. 

Dintre d’Altres serveis englobem  imprevistos que poden sorgir per les tasques de 
comunicació com viatges o dietes. 

 

 

 

Adhesions 

Taula 6.2. Despeses de personal  de la fundació Amepack(€) 

 1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Total (€) 

Assessoraments (€) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Publicitat, 
propaganda,RR.PP (€) 

5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 

Serveis bancaris (€) 100 100 100 100 100 

Altres Serveis  (€) 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

 

Total (€) 18.100 20.100 20.100 21.100 21.100 100.500 

Taula 6.3. Altres Despeses  de la fundació Amepack(€) 
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Per calcular la previsió d’adhesions s’ha fet una estimació del públic objectiu, i s’han fixat uns 
objectius de quota de mercat que han de ser assolits. Òbviament les adhesions a la fundació 
aniran paral·leles a l’ús del centre tecnològic i del departament de formació. 

 

Adhesions relatives als diferents sectors 

Sector fabricants envàs + embalatge:  

En total comptabilitzem 1.128 empreses empreses productores i fabricants d’envasos, un 
52%  d’aquestes es dediquen al subsector del plàstic( 468 empreses). El primer i segon any 
comptabilitzem a aquestes com a principals adhesions a la fundació, a partir del 3er any li 
afegim com a clients potencials la resta de subsectors. 

 

Sector Envasat de Productes (begudes, alimentació, cosmètica, farmàcia, drogueria, ): 

Les empreses usuàries d’embalatge també són clients potencials i es xifren en 660 
empreses són empreses del sector de Farmàcia, Cosmètica, Detergents i Alimentació.  
Aquestes les inclourem com a possibles adhesions el primer any. 

 

Sector Construcció de Maquinària, processos de fabricació, processos d'envasat i  de 
productes:   

A partir del tercer any se’ns afegiran al públic objectiu els fabricants de maquinària i 
components que es xifren en 875. 

 

 

 

 

 

 

 Any 
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1 2 3 4 5 

Total 

(€) 

Mercat Potencial 1.128 1.128 2.750 2..750 2750  

Quota de mercat (%) 1,7 4 1,5 1,6 2,5 

Patrons fundadors 10 10 10 10 10 

Patrons Successius 10 12 12 14 24 

Associats 0 20 20 20 32 

A
dh

es
io

ns
 

Patrocinador cursos  1 1 1 1 

Patrons fundadors (€) 8.000* 0 0 0 4.000* 

Patrons Successius  

(€/any) 
2.000 2.000 2.000 2.000 4.000* 

A
po

rta
ci

ó 

Associats (€/any)  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 Patrocinador cursos 
(aportació única €) 

 4.000 4.000 4.000 4.000 

 Part adhesions  

per a capital social (€) 
60.000 0 0 0 120.000 

 Total Adhesions  

Netes (€) 
40.000 48.000 48.000 52.000 52.000 

 

 Total (€) 100.000 48.000 48.000 52.000 120.000 368.000 

*Els patrons fundadors abonaran una quota de 8.000 € el primer any i quedaran exempts fins 
al cinquè anys on n’abonaran una de 4.000 €. Els patrons successius n’abonaran també una 
de  4.000 € el cinquè any. Aquesta aglomeració de les quotes es porta a terme per a poder 
obtenir el capital social i l’ampliació de capital del cinquè any. 

 

 

Taula 6.4. Adhesions a la fundació Amepack (€) 
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6.1.2. Centre Tecnològic 

Inversions 

Es detalla la previsió d’inversions necessàries, despeses de funcionament i ingressos per la 
posada en funcionament del Centre els cinc primers anys, així com les quotes de mercat 
objectiu a assolir. 

 

• Terrenys, edificis i locals 

No es preveu inversió en terrenys, edificis o locals perquè es preveu que inicialment seran en 
lloguer. 

 

• Mobiliari ..................................................................................................................... 25.500 € 

Es valora la inversió en mobiliari proporcional als treballadors i d’aproximadament 1.500 € 
per persona per atendre necessitats de mobiliari de lloc de treball (taula, cadira, arxius,..) i 
general del centre (armaris, etc...). 

 

  1r 
any 

2n 
any 

3r 
any 

4t 
any 

5è 
any 

Total 
(€) 

Estimació per 
Persona (€) 

1.500      

Llocs de treball (*)  5 +2 +3 +2 +5 

 

Total (€)  7.500 3.000 4.500 3.000 7.500 25.500 

(*) Es comptabilitza com a total de llocs de treball el nombre de personal més la meitat del 
nombre de becaris 

 

 

Taula 6.5. Inversions Mobiliari  del centre tecnològic (€) 
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• Equips informàtics ....................................................................................................24.000 € 

Es contempla la inversió necessària en mobiliari proporcional als treballadors i 
d’aproximadament 1.000 € per persona amb una amortització i renovació al cap de tres anys. 
Aquest cost inclou els equips de xarxa, impressores, etc. 

 

 Anys  

  1 2 3 4 5 Total (€) 

Estimació per 

 Persona (€) 

1.000      

Llocs de treball (*)  5 +2 +3 +2+5(r) +5 +2 (r) 

 

Total (€)  5.000  2.000 3.000 7.000  7.000  24.000 

 

• Maquinària .............................................................................................................. 300.000 € 

Es preveu l’inici de les activitats de laboratori, i per tant la primera inversió en adquisició 
d’equips de laboratori pel cinquè any de funcionament del centre. El cost dels equips de 
laboratori s’ha aproximat i s’ha suposat que no s’adquireixen tots els equips el primer any. 

 

• Instal·lacions .............................................................................................................60.000 € 

Es té en compte una inversió en instal·lacions per a l’aconduïment del laboratori i/o oficines, 
també pel cinquè any. 

 

•  Altres immobilitzats materials ................................................................................. 6.950 € 

Pel segon any es preveu la compra d’un canó de projeccions, valorat en 2.000 €. A més, 
s’estableix una quota de previsió anual del 10% per altres necessitats en immobilitzats 
materials que puguin sorgir. 

Taula 6.6. Inversions equips informàtics del centre tecnològic(€) 
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 1r any 2n any 3r any 4t any 5e any Total (€) 

Mobiliari + 
equips 

Informàtics (€) 

12.500 5.000 7.500 10.000 14.500 

Canó (€)  2.000    

Previsió (€) 1.250 500 750 1.000 1.450 

 

Total (€) 1.250 2.500 750 1.000 1.450 6.950 

 

• Aplicacions informàtiques ........................................................................................ 8.500 € 

Les aplicacions informàtiques que es consideren necessàries són les de sistemes operatius i 
programes ofimàtics. Les llicències són ser per usuari i el cost de tots els programes pot 
estar entorn els 500 € per persona. 

 

  1r any 2n any 3r any 4t any 5e any Total 
(€) 

Estimació per 

Persona (€) 
500 12.500 5.000 7.500 10.000 14.500 

 

Llocs de treball  5 +2 +3 +2 +5  

Total (€)  2.500  1.000  1.500  1.000  2.500  8.500 

 

• Propietat industrial .................................................................................................... 2.000 € 

Es preveu, com a mínim, el registre de marca a nivell estatal de la imatge o logotip del  
Centre. El cost d’aquest registre és d’aproximadament 2.000 € i es farà el segon any.  

Taula 6.7.Inversions en altres immobilitzats materials del centre tecnològic (€) 

Taula 6.8. Inversions en aplicacions informàtiques del centre tecnològic (€) 
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Finançament 

• Crèdits ..................................................................................................................... 625.000 € 

Per cobrir les necessitats financeres del Centre a més a més del capital social serà necessari 
disposar de finançament alternatiu, per exemple via crèdits (si és que no s’aconsegueixen 
més subvencions que les previstes a l’apartat de Vendes ). Aquest finançament hauria de ser 
de 200.000 el primer any, 225.000 el segon i 200.000 el tercer. 

 

Despeses 

• Materials .................................................................................................................... 36.850 € 

Hi haurà despeses de materials que podem classificar en tres categories diferents, les 
despeses de material d’oficina que existiran des del primer any i que varien en funció del 
personal i l’activitat del Centre; 

 

 1r any 2n any 3r any 4t any  5e any Total (€) 

Llocs de treball 5 +2 +3 +2 +5  

Total (€) 3.000  4.000  5.500  6.500  9.000  28.000 

 

Les despeses en materials per realitzar analítiques (benchmarking) que el primer any 
seran inferiors degut a que s’iniciaran durant el segon semestre: 

 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5e any Total 
(€) 

Núm. Analítiques per any 4 5 5 5 5  

Materials per analítica 10 10 12 14 15  

Cost de cada Material (€) 30 30 30 30 30  

Taula 6.9. Despeses de materials del centre tecnològic (€) 
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TOTAL  (€) 1.200  1.500  1.800  2.100  2.250  8.850 

Les despeses de materials de laboratori, presents a partir del cinquè any seran de 6.000 €. 

 

•  Despeses de personal ....................................................................................... 1.639.000 € 

Les despeses de personal que s’estimen segons l’ evolució dels recursos humans del Centre 
seran: 

 

 Cost (€) 1r any 2n any 3r any 4t any 5e any Total €) 

Gerent 60.000 1 1 1 1 1  

Cap 45.000 0 0 3 3 3  

Comer.l 40.000 0 0 0 0 1  

Tècnic/a 30.000 3 3 2 4 6  

Administ. 15.000 0 1 1 1 1  

Becari/a 5.000 2 3 4 5 6  

Cost  ( €)  160.000 180.000 290.000 355.000 460.000  

Cost +5%  

anual (€) 
 160.000 189.000 320.000 410.000 560.000 1.639.000 

 

• Lloguer d’espais .................................................................................................... 353.200 € 

S’estima que els tres primers anys, mentre el Centre està a les fases 1 i 2 de Introducció i 
consolidació es pot créixer en els mateixos espais: 

 un despatx per gerència, 

Taula 6.10. Despeses en materials per a analítiques (€) 

Taula 6.11. Despeses de personal del centre tecnològic (€) 
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 una oficina de 130 m2, 

 un taller o laboratori de 150 m2 

En una tercera fase, quan el Centre tingui ja un creixement important de l’activitat i el 
personal i s’hagi d’ubicar en uns nous espais, s’haurà de pensar en el nou laboratori i 
s’haurien de tenir en compte aspectes com sala de conferències o reunions. Podria ser 
interessant disposar d’una sala per a reunions internes i petites presentacions o conferències 
 i disposar d’una altra sala de forma compartida d’ús puntual, amb més aforament. 

 un despatx per gerència, 

 una oficina de 200 m2, 

 un laboratori de 250 m2 , 

 una sala polivalent de 40 m2 

 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5e any Total (€) 

Despatx gerència (m2) 20 20 20 20 20 

Oficina (m2) 130 130 200 200 200 

Laboratori (m2) 150 150 250 250 250 

Sala reunions (m2)    40 40 

Preu m2  (€) 15 15 15 15 15 

Cost (€) 54.000 54.000 54.000 91.800 91.800 

 

Cost (+3%anual) (€) 54.000 55.600 57.300 91.800 94.500 353.200 

 

• Serveis externs ...................................................................................................... 117.000 € 

Els serveis externs que s’han previst són: 

 La contractació d’una assessoria jurídica, laboral i fiscal pels temes administratius  

Taula 6.12. Despeses de lloguer d’espais del centre tecnològic (€) 
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 La contractació de les analítiques per donar el servei de benchmarking. La 
estimació del cost de les analítiques s’ha fet estimant un cost de 200 € per 
analítica i agafant com a referència la previsió de vendes en serveis de 
benchmarking. 

 La contractació del disseny de la imatge de centre en totes les seves vies de 
comunicació visual, com són el logotip o imatge de marca, la web, els tríptics o 
fulletons i el butlletí. 

 La contractació de la web del Centre. 

Els costos estimats són: 

 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5e any 

Assessoria jurídica 
i laboral (€) 

3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 

Núm. Anlitiques 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 4 x 10 

Preu analítica (€) 200 200 200 200 200 

Analítiques 

(benchmarking) (€) 
8.000 10.000 12.000 14.000 15.000 

Disseny imatge (€) 6.000     

Promoció i 
màrqueting: 
impressió 3000 
fulletons/ any (€) 

 

6.000 

 

6.000 6.000 6.000 6.000 

Web del Centre (€) 5.000     

Total (€) 28.000 19.000 21.000 24.000 25.000 

 

Taula 6.13. Despeses en serveis externs del centre tecnològic (€) 
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Vendes 

Per calcular la previsió de vendes s’ha fet una estimació del públic objectiu, s’han fixat uns 
objectius de quota de mercat que han de ser assolits, i s’ha fet una estimació del consum mig 
de cada client. Aquest anàlisi s’ha fet de forma diferenciada pels tres blocs en què s’han 
dividit els serveis, a raó de Serveis Bàsics, Assessorament en Projectes de R+D i Assaigs 
(tot i que els serveis d’assaigs no s’han considerat en aquest pla perquè s’ha considerat que 
començarien a prestar-se l’any 6). 

L’estimació del públic objectiu s’ha considerat paral·lela a la que es donarà a la fundació ja 
que s’estima que la majoria d’empreses que utilitzaran els serveis del centre s’adheriran a la 
fundació per a poder obtenir els avantatges que aquest fet els implica.  

Les dades relatives al públic potencial per sector s’exposen a la pàg.67 al punt Adhesions 
relatives als diferents sectors 

 En total el públic objectiu inicial al que es dirigeix el Centre s’estima en 1.128 empreses i el 
percentatge que s’ha considerat que podrien ser clients del Centre és un 5%, pel que fa a 
serveis. A partir del tercer any  el públic objectiu final es situa en 2.750 empreses i el 
percentatge de quota de mercat que s’ha considerat assolible és d’un 15% el cinquè any, pel 
que fa a serveis. 

Respecte al nombre de clients per a projectes de R+D s’ha estimat el  nombre de 50. 

 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any TOTAL 
(€) 

Serveis bàsics      

Mercat Potencial 1.128 1.128 2.750 2.750 2.750 

Núm. Clients 70 85 145 275 413 

Quota de mercat (%) 6 8 5 10 15 

Preu servei (€) 750 750 1.500 1.500 1.500 

Quantitat 1 1 1 1 1 

Tot.serveis bàsics (€) 52.500 63.750 216.750 412.500 618.750 

Projectes      

Núm. Clients  5 7 12 16 
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Quota de mercat (%) 0,0 0,5 0,3 0,4 0,6 

Preu servei (€)  12.000 15.000 15.000 20.000 

Total servei projectes 
(€) 

 60.000 105.000 180.000 320.000 

Total per subvencions 
(€) 

  21.000 36.000 64.000 

Assaigs      

Núm. Clients      

Quantitat assaigs      

Quota de mercat (%) 0 0 0 0 0 

Preu Servei (€) 200 200 200 200 200 

Total assaigs      

Increment facturació 
(%) 

 235 277 183 160 

 

TOTAL (€) 52.500 123.750 342.750 628.500 1.002.750 2.150.250 

 

S’ha inclòs el concepte de subvencions en la previsió d’ingressos relacionats amb la 
realització de projectes de R+D+I atorgades per la unió europea a aquest tipus de projectes. 
S’ha fet una previsió percentual respecte els projectes de R+D+I però es creu que seria 
possible aconseguir més ajuts pels projectes de R+D+I i també per la contractació de 
personal del Centre (no inclosos en la previsió). 

 

 

 

 

 

Taula 6.14. Previsió de vendes del centre tecnològic (€) 
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6.1.3. Formació 

Despeses 

• Materials .....................................................................................................................60.000 € 

Hi haurà despeses de materials, les despeses de material d’oficina que existiran des del 
primer any i que varien en funció del personal i l’activitat del  departament: 

 

  1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Tot. (€) 

Director 1 1 1 1 1  

Coord. 2 2 2 2 2  
Llocs de 

 Treball 
Professors  30 30 30 30 30  

Total (€)  12.000  12.000  12.000  12.000  12.000  60.000 

 

• Despeses de personal............................................................................................. 439.783€ 

Les despeses de personal que s’estimen segons la evolució dels recursos humans del 
departament seran:  

 

 Cost (€) 1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Total (€) 

Director 16.000 1 1 1 1 1  

Coord. 5.000 1 1 1 1 1  

Professors 
37.800 

420hx90 
30 30 30 30 30  

Professors 
estrangers 
convidats 

12.000 
A 

deter. 
A 

deter. 
A 

deter. 
A 

deter. 
A 

deter. 
 

Taula 6.15. Despeses de materials de formació (€) 
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Cost (€)  75.800 75.800 75.800 75.800 75.800  

Cost  (€) 

+5% anual 
 79.590 83.569 87.748 92.135 96.741 439.783 

 

• Altres .......................................................................................................................217.880  € 

 1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Total (€) 

Comunicació  12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

Representació 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Drets a 
Universitats 

22.396 22.396 22.396 22.396 22.396 

Imprevistos 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180 

 

Total (€) 43.576 43.576 43.576 43.576 43.576 217.880 

 

• Despeses de beques ..............................................................................................114.750 € 

 

  1er-5è any Total (€) 

  Núm. Beq 6.000 

Màster Màster 2 2.000 

P. Disseny 1 3.000 

P. Tecnologia 1 2.000 

Postgraus 

  

  P. Enginyeria 1 1.150 

Env. Flexibles 1 1.500 

Taula 6.16. Despeses de personal (€) 

Taula 6.17. Altres despeses de formació (€) 
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Env. Flexibles 1 1.500 

Env. Plàstic 1 1.300 

C. Especialització 

Env. Paper cartró 1 22.950 

 

 Despeses per beques (€)    22.950 22.950 

 

Vendes 

L’estimació de clients esta extreta en funció de la informació obtinguda de l’IQS prenent com 
a referència els alumnes matriculats actualment en la formació oferta per aquesta entitat. 
S’ha estimat un augment gradual de l’alumnat en base a la publicitat portada a terme per la 
fundació, així com dels resultats obtinguts en els primeres promocions. 

  1r any 2n any 3r any 4 any 5 any Total(€)  

 Preu 
(€) 

n.est  n. est n. est n. est n. est  

Màster 6.000 7 8 8 9 9  

Disseny 2.000 10 10 11 11 11  

Tecno. 3.000 10 10 11 11 11  

Po
st

gr
au

s 

Engin. 2.000 10 10 11 11 11  

Flex.bles 1.150 10 10 10 10 10  

Plàstic 1.500 10 10 10 10 10  

C
ur

so
s 

Es
pe

c.
 

Paper 
cartró 

1.300 10 10 10 10 10  

Increment 
facturació (%) 

  4 5 3 0  

Ingressos (€)  151.500 157.500 165.400 171.400 171.400 817.200 

Taula 6.18. Despeses per beques (€) 

Taula 6.19. Previsió vendes de formació (€) 
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6.1.4. Valoració Global de la Fundació Amepack 

 

QUADRE RESUM DE LES DADES OBTINGUDES (€) 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 

Fundació 

Vendes 40.000 48.000 48.000 52.000 52.000 

Marge brut 38.200 46.200 46.200 50.200 50.200 

BDT -2.900 4.050 3.000 4.950 3.900 

P.equilibri 43.263 43.906 44.081 46.649 47.731 

Tresoreria -4.621 -2.612 -1.653 1.096 2.795 

      

Centre Tecnològic 

Vendes 52.500 123.750 342.750 628.500 1.002.750 

Marge brut 48.300 118.250 335.450 619.900 985.500 

BAIT -213.304 -154.141 -72.375 82.375 -24.015 

BDT -224.584 -177.201 -104.725 53.044 -50.147 

P.equilibri 293.937 283.741 416.148 542.955 1.030.117 

Tresoreria 21.195 18.071 81.630 95.245 24.296 

      

Formació 

Vendes 151.500 157.500 165.400 171.400 177.400 

Marge brut 145.500 151.500 159.400 165.400 171.400 

BDT -616 1.405 5.126 6.739 8.133 

P.equilibri 152.140 156.040 160.085 164.416 168.978 

Tresoreria 9.788 6.931 7.733 9.565 5.831 
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Cash Flow      

Fundació -900 4.050 3.000 4.950 3.900 

C.T -204.980 -168.410 -95.200 64.769 279.868 

Formació -616 1.405 5.126 6.739 8.133 

      

 

 

Variacions percentuals (%) 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 

Fundació 

Vendes 100 20,00 0,00 8,33 0,00 

Marge brut 100 20,94 0,00 8,66 0,00 

BDT 100 -239,66 -25,93 65,00 -21,21 

P.equilibri 100 1,49 0,40 5,83 2,32 

Tresoreria 100 -43,48 -36,72 -166,30 155,02 

      

Centre  Tecnològic 

Vendes 100 135,71 176,97 83,37 59,55 

Marge brut 100 144,82 183,68 84,80 58,98 

BAIT 100 -27,74 -53,05 -213,82 -129,15 

BAT 100 -21,10 -40,90 -150,65 -194,54 

BDT 100 -21,10 -40,90 -150,65 -194,54 

P.equilibri 100 -3,47 46,66 30,47 89,72 

Taula 6.20. Resum dades obtingudes en el pla financer (€) 
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Tresoreria 100 -14,74 351,72 16,68 -74,49 

      

Formació 

Vendes 100 3,96 5,02 3,63 3,50 

Marge brut 100 4,12 5,21 3,76 3,63 

BDT 100 -328,08 264,84 31,47 20,69 

P.equilibri 100 2,56 2,59 2,71 2,77 

Tresoreria 100 -29,19 11,57 23,69 -39,04 

      

Cash Flow      

Fundació 100 -550,00 -25,93 65,00 -21,21 

C.T 100 -17,84 -43,47 -168,03 332,10 

Formació 100 -328,08 264,84 31,47 20,69 

 

 

FUNDACIÓ 

Respecte la Fundació podem observar una augment progressiu de les adhesions i del marge 
brut d’explotació. A partir del segon any assolim el punt d’equilibri. El Cash Flow ens 
evoluciona paral·lelament als beneficis. Tot i que la tresoreria els primers anys en surt 
lleugerament negativa  podem compensar-la amb la dels altres departaments. Per tant  
podem constatar el fet  que tot i que el primer any obtenim uns beneficis negatius degut a les 
inversions realitzades  la fundació en si mateixa ens evoluciona favorablement. 

Taula 6.21. Variacions percentuals de les dades de la taula 6.20 (%) 
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CENTRE TECNOLÒGIC 

Observem un augment progressiu tant de les  vendes com del marge brut. A partir del quart  
any assolim el punt d’equilibri tot i que al cinquè ens quedem lleugerament per sota degut a 
les grans inversions realitzades aquest any. El Cash Flow ens va evolucionant cada cop més 
favorablement observant que el cinquè any els beneficis negatius són més deguts a les 
grans inversions i conseqüents amortitzacions que no pas a una problemàtica real en les 
vendes. La tresoreria en quadra perfectament tots els anys. 

Podem constatar que tot i que no obtenim beneficis immediats podem obtenir uns grans 
beneficis en un termini considerable. 

 

Fig. 6.1 Evolució dels principals indicadors de la fundació Amepack (€). Font:Elaboració 
pròpia 
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FORMACIÓ 

Observem un augment progressiu tant de les vendes com del marge brut. A partir del segon  
any assolim el punt d’equilibri. El Cash Flow ens va evolucionant paral·lelament als beneficis. 
La tresoreria en quadra perfectament tots els anys. 

Per tant podem constatar el fet  que tot i que el primer any obtenim uns beneficis negatius 
degut a les inversions realitzades el departament en si mateix ens evoluciona favorablement. 
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Fig. 6.2 Evolució dels principals indicadors del centre tecnològic (€) Font: Elaboració pròpia   

Fig. 6.3 Evolució dels principals indicadors del departament de formació (€) Font: Elaboració 
pròpia 
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Dades Obintgudes del Balanç (€) 

 1r any 2n any 3r any 4t any 5è any 

Capital propi 60.000 -177.645 -348.659 -396.777 -276.433 

Exigible LT 168.742 341.528 473.018 416.482 356.553 

Exigible CT 32.612 46.394 105.650 153.589 156.904 

Total deute 201.354 387.922 578.668 570.071 513.457 

Actiu Fix 1.646 3.355 3.580 3.855 52.290 

A.C 38.037 51.631 147.715 203.567 176.794 

PC 35.013 48.794 108.050 156.527 162.779 

Actiu-Passiu Total 267.783 232.187 256.020 207.422 279.231 

RATIOS 

ROE (Ben./C.P) -4,05 0,97 0,28 -0,16 0,14 

Fons maniobra(AC-EXI. 
CT) 

5.424 5.237 42.065 49.977 19.890 

Solvència ( C.P/T.P) 0,22 -0,77 -1,36 -1,91 -0,99 

Nivell endeu.(t. Deute/T.P) 0,75 1,67 2,26 2,75 1,84 

Qualitat deute (E.CP/ total 
deute) 

0,16 0,12 0,18 0,27 0,30 

Liquidesa (AC/PC) 1,09 1,06 1,37 1,30 1,09 

 

La Fundació Amepack és una empresa de serveis. Podem observar en el balanç el poc 
percentatge que ens implica l’actiu fix degut a que per la creació de l’empresa s’han realitzat 
convenis de col·laboració o cessions especials dels patrons per a no tenir que realitzar grans 
inversions inicials. 

Com a empresa en els seus inicis no ens generarà guanys en conjunt els primers anys per 
tant haurem de recórrer a l’endeutament per a poder paliar les necessitats inicials. Degut a 

Taula 6.22. Recull de dades del balanç (€) i principals ratios  
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que es una empresa en expansió haurem d’anar augmentant  el pes dels fons propis al 
passiu tal i com portem a terme en l’ampliació de capital del cinquè any. 

L’empresa en els primers anys està fortament endeutada tot i que com podem observar pels 
ratios  ens trobem davant d’un endeutament de qualitat. 

Tot i aquest alt grau de deute podem comprovar que les necessitats financeres se’ns 
abasteixen perfectament com ens indica el ratio de liquidesa. 

Podem concloure que tot i que en els seus inicis l’empresa no obtindrà guanys ens 
evolucionarà positivament en el temps. 

Per tal de millorar i potenciar el funcionament i creixement de l’organisme objecte del PFC, 
es preveu desenvolupar un pla de projectes d’inversions per tal d’obtenir finançament en els  
  programes europeus d’R+D+I, si be això ja és l’objecte d’un altre PFC. 
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6.2. Pressupost del PFC 

El punt següent, atesa la naturalesa del PFC es refereix a la seva elaboració per part de la 
redactora del projecte. 

 

6.2.1. Estat de medicions 

 

 
Fundació 

Centre 
Tecnològic 

Centre 
Formació 

Total 
(h) 

a) Anàlisi de la situació (h) 100 100 50 250 

b) Programa de treball (h) 75 75 50 200 

c) Estudi i determinació 

 de les taxes jurídiques i  

administratives (h) 

150 70 70 290 

d) Redacció documents (h) 75 75 50 200 

e) Correcció i avaluació (h) 30 20 20 70 

f) Suport de sistemes (h) 50 50 40 140 

Total (h) 480 390 280 1.150 

 

6.2.2. Preus Unitaris 

• Analista jurídic i econòmic (a,b,c): 60 €/h 

• Suport Administratiu: (d) : 15 €/h 

• Consultor (e): 70 €/h 

• Suport de sistemes (f) : 25 €/h 

Taula 6.23 Estat de medicions (€) 
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6.2.3. Aplicació de preus 

 

 

To
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l (
h)
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 i 

ec
on

òm
ic

 (€
/h

) 

Su
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rt 
Ad

m
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 (€

/h
) 

C
on

su
lto

r (
€/

h)
 

Su
po

rt 
de

 s
is

te
m

es
 (€

/h
) 

Pr
eu

s 
 (€

) 

a) Anàlisi de la situació (h) 250 60    15.000 

b) Programa de treballs (h) 200 60    12.000 

c) Estudi i deter. taxes 
jurídiques i administratives (h) 

290 
60    17.400 

d) Redacció dels documents (h) 200 1 15   3.000 

e) Correcció i avaluació (h) 70 1 1 70  4.900 

f) Suport de sistemes (h) 140 1 1 1 25 3.500 

Total aplicació de preus (€) 1.150     55.800 

 

 

 

 

 

6.2.4. Pressupost per conceptes 

 

Taula 6.24  Aplicació de preus (€) 
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a) Anàlisi situació 100 100 50 60    6.000 6.000 3.000 

b) Programa treballs 75 75 50 60    4.500 4.500 3.000 

c) Estudi i dete. taxes 
jurídiques i admini. 

150 70 70 60    9.000 4.200 4.200 

d) Redacció  
documents 

75 75 50 1 15   1.125 1.125 750 

e) Correcció i 
avaluació 

30 20 20 1 1 70  2.100 1.400 1.400 

f) Suport de sistemes 50 50 40 1 1 1 25 1.250 1.250 1.000 

Totl per conceptes (€)        23.975 18.475 13.350 

Total  (€)        55.800 

 

Taula 6.25 Pressupost per conceptes (€) 
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Conclusions 

Ens trobem davant d’un sector com és el packaging fortament implantat al nostre país que es 
troba en una situació de manca de mitjans per a la seva evolució. 

No disposa ni d’un suport tecnològic per a les empreses per a poder portar a terme projectes 
de R+D+I sense haver de realitzar fortes inversions i d’altra banda amb una manca de 
formació de professionals especialitzats en el sector que ens obliga o a desplaçar-nos a 
altres zones a buscar-la o  a la contractació de professionals estrangers. 

En base a aquestes mancances es considera necessària la creació d’una empresa que 
promogui les activitats adients per a l’avenç del sector. En el nostre cas sota la forma jurídica 
de fundació per a poder beneficiar-nos dels avantatges que aquesta implica, és a dir el fet de 
que tots els beneficis obtinguts es reinvertiran en la millora dels serveis i així s’aconseguirà 
una millora dels sector de forma més ràpida i eficaç. 

D’altra banda la creació del centre tecnològic, comportarà un impuls i potenciació del R+D+I 
que actualment es troba en una fase d’estancament deguda a la falta de mitjans, essent 
possible l’obtenció d’ajudes  i subvencions que estan reben en aquest moment per part de 
les institucions aquests tipus de centres. 

Com a tercer punt principal i imprescindible es presenta la creació del departament de 
formació ja que sense el capital intel·lectual adequat qualsevol esforç en qualsevol altra 
direcció seria completament improductiu. 

En conclusió podem constatar que en base a tot l’estudi realitzat des de les diferents 
vessants: productiva, humana, organitzativa i financera la posada en funcionament de la 
fundació en general així com del centre tecnològic i formació en particular és completament 
viable i necessària per a que el sector pugui evolucionar favorablement en els pròxims anys i 
no ens trobem amb una pèrdua de competitivitat d’un sector tant fortament implantat  única i 
exclusivament per la falta de mitjans. 
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