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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Objecte  

 

L’objecte del projecte és estudiar i definir una iniciativa empresarial de producció i 

comercialització de cremes de verdures utilitzant el format de pla d’empresa, per tal 

d’analitzar-ne la seva viabilitat. 

 

1.2. Abast  

 

L’abast del projecte inclou solament la fabricació i comercialització de cremes de 

verdures fresques ja que s’ha considerat que és interessant enfocar tot l’estudi en  el 

producte principal. Tot i que en un futur es podrien desenvolupar noves línies de 

productes. 

 

L’abast temporal del projecte és de cinc anys vista. A més, per controlar la marxa 

del projecte empresarial tots els paràmetres exposats seran subjectes a revisions 

anuals i actualitzacions periòdiques. 

 

En l’aspecte econòmic-financer, el present projecte, s’ha guiat segons les normes 

del pla de comptable espanyol anterior a la reforma del  2008, per tal  d’evitar dubtes 

ocasionats pels nous criteris. 

 

El projecte inclou: 

 

• Un pla de marketing. 

• Un estudi de mercat propi. 

• Un pla d’operacions. 

• Un pla de recursos humans. 

• Un estudi de consideració d’aspectes jurídics i fiscals. 

• Un pla econòmic-financer. 

• Un estudi d’impacte ambiental. 

• Serà un projecte per poder  determinar la viabilitat d’implantació. 
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El projecte no inclou: 

 

• Aspectes constructius de la nau. 

• Disseny tècnic de les instal·lacions elèctriques. 

• Disseny tècnic de les instal·lacions d’aigua calenta sanitària i d’aigua freda 

sanitària. 

• Disseny tècnic de les instal·lacions de ventilació i calefacció. 

• Disseny tècnic de les instal·lacions de gas. 

 

1.3. Antecedents 
 

Com s’ha comentat l’estat inicial de l’empresa dependrà de l’estat laboral del 

promotor. En aquest sentit es poden donar dues situacions: 

 

• Promotor en situació en prestació d’atur. 

• Promotor en situació de no prestació d’atur. 

 

Aquestes situacions faran variar el pla de finançament, ja que les ajudes principals a 

l’hora de crear un empresa son:  

 

• Capitalització de la prestació d’atur. (valor aprox. 20.000€). 

• Indemnització per acomiadament. (valor aprox. 5.000€/any). 

• Promoció de l’ocupació autònoma. (valor aprox. 4.000€) 

 

Aquestes ajudes només són vàlides en el supòsit de trobar-se en situació d’atur. 

En el pla de finançament no s’han tingut en compte aquestes possibles ajudes. 

 

1.4. Justificacions i motivació personal 
 

Actualment, la demanda de cremes de verdures líquides ha crescut a un ritme del 

30-50% anual, i també ho està fent l’oferta. Tanmateix, l’oferta està molt poc 

diferenciada. 

 

Les cremes de verdures líquides es podrien consolidar com una alternativa a les 

amanides com a primer plat. 
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Els canvis en la nostra societat, com la introducció de la dona al mercat de treball, la 

reducció del temps per dinar i la recerca de la comoditat de consumir menjars 

precuinats. A més, de la creixent preocupació per la salut i per consumir menys 

calories.  

 

Tots aquests fenòmens motivaran un augments per un menjar baix amb calories, 

ràpid de preparar i saludable. Existeixen dos grans productes que acompleixen 

aquests requisits, són les amanides i les cremes de verdures. 

 

En el present projecte es centrarà el l’últim: les cremes de verdures. 

 

Per altra banda, la principal motivació personal per emprendre aquest projecte, és 

afrontar el repte que suposa desenvolupar una idea fins a crear un producte 

beneficiós per la gent i acceptat pel mercat. 
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2.  LA IDEA I LA OPORTUNITAT DE NEGOCI 
 

2.1. La idea 
 

El sector de les cremes de verdures envasades és un sector en fase de creixement 

de l’ordre del 52% anual (segons marketingnews fent referència a un informe 

ACNielsen) 

 

A més, les cremes de verdures concilien els valors actuals de la societat és un 

aliment precuinat llest per menjar, sa i amb poques calories. És una alternativa de 

cullera a primers plats clàssics com les amanides i les verdures bullides.  Fins hi tot 

florette, líder en amanides preparades, ha llançat una línia de cremes de verdures. 

 

Marques emblemàtiques de les sopes i cremes deshidratades com Knorr, han fet 

una forta aposta en aquest mercat amb fortes campanyes publicitàries. 

 

Les cremes de verdures són acceptades pel gran públic tant en format industrial 

com en format artesanal, tal com mostren marques conserves ferrer. 

 

En aquest context, es troba una oportunitat de negoci en les cremes fresques, que 

accentuen les propietats saludables i organiolèptiques atribuïdes a tal producte.  

 

Enquestes realitzades per mi mateix, conclouen que els entrevistats tenen una clara 

voluntat de consumir el producte fresc, es a dir, producte que no han rebut un 

tractament tèrmic agressiu (com l’esterilització), i per tant, es troben al refrigerador. 

 

De moment, aquesta alternativa fresca no ha sigut explotada per cap empresa amb 

l’excepció de Florette. Però l’envàs utilitzat per Florette (barqueta), com es veurà 

més endavant, no és el preferit per satisfer les necessitats dels consumidors. 

 

Fressel, vol oferir un producte de cremes de verdures fresques que puguin satisfer 

les exigents necessitats dels clients actuals. Assumint com a Factors Claus d’Èxit: 

 

� FCE: Salut, Qualitat (organolèptica), Comoditat i E stil . 
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2.2. Anàlisis DAFO del projecte empresarial 
 

2.2.1. Anàlisis intern 

 

Per l’anàlisi intern tan sols s’ha considerat oportú utilitzar l’eina de l’anàlisi del perfil, 

ja que un ja excediria l’abast del projecte. 

 

Les cel·les amb una M mostren la situació mitja del sector, mentre que les cel·les 

amb una F mostren la presumpta situació de Fressel. 

 

Aspectes a valorar 1 2 3 4 5 

Varietat de productes (gamma)   F M  

Reconeixement de marca  F  M  

Qualitat organolèptica   M  F 

Comoditat d’us i transport    M F 

Estil de l’envàs   M F  

Caducitat del producte  F  M  

Capacitat d’adaptació   M F  

Percepció de producte saludable    M F 

Capacitat de producció i distribució F   M  

Capacitat innovadora   M F   

Taula 1. Anàlisis del perfil 
Font: elaboració pròpia 

 

2.2.2. Anàlisis extern 

 

Per l’anàlisi extern s’ha utilitzat el model de les cinc forces de Porter: 

 

• L’amenaça d’entrada : Fa referència a les barreres d’entrada. Les principals 

barreres d’entrada són:  

 

- Capital inicial relativament gran. En el cas de comprar maquinaria nova i 

amb gran capacitat representa una inversió inicial força elevada. 

- L’accés als canals de venta i distribució. 

- Compliment de la legislació alimentaria. El compliment de tota la legislació 

alimentaria pot ser un impediment d’entrada sobretot per petites indústries. 
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• L’amenaça de substituts : s’han considerat que els principals productes 

substituts són:  

 

- Les amanides i altres primers plats ja preparats. Les amanides preparades i 

els brous preparats són un bon exemple d’aquests productes i representen la 

clara alternativa actual a les cremes de verdures preparades. 

- Les cremes de verdures deshidratades: es tracta d’un producte existent que 

es podria reposicionar i guanyar altra cop el mercat que tenia. 

- Aparició de productes nous. Productes amb qualitats similars o equivalents 

al de les cremes  preparades. 

- El canvi d’hàbits de la societat. És possible, per exemple, que el públic 

objectiu de les cremes preparades deixi de consumir primer i segon plat per 

passar a consumir un sol plat únic a cada àpat. Aleshores, les cremes de 

verdures serien un plat excessivament lleuger. 

 

2.2.3. Debilitats 

 

• Molt poder per part dels minoristes. El contacte i accés al client el té, 

pràcticament, en exclusiva el comerç minorista. 

• Costos variables Alts. Degut a la petita infrastructura, poca automatització i al 

comprar petites quantitats de matèria prima, no es poden aprofitar els 

avantatges de l’economia d’escala. 

• Producte fresc (dificultats logístiques). Els productes frescos (com els 

congelats) requereixen un tractament logístic on es pugui garantir la cadena 

de fred. 

• Poca capacitat de producció. La poca capacitat de producció podria fer 

perdre comandes importants per no ser capaços de subministrar els 

productes requerits. 

 

2.2.4. Amenaces 

 

• Disminució del consum en general. L’actual crisis econòmica preveu una 

disminució del consum en general. Cal dir, que el sector de l’alimentació serà 

previsiblement un dels sectors menys afectats, de totes maneres es podrien 

produir canvis importants en el comportament del consumidor. 
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• Problemes amb la caducitat. Al tractar-se d’un producte fresc amb una data 

de caducitat d’uns tres mesos, els problemes amb la caducitat és una 

amenaça que ha de tenir una resposta proactiva, ràpida i eficient.  

• Preferència per preus baixos. Lligat amb la crisi econòmica fa referència als 

canvis en el comportament i preferències del consumidor.  

• Competidors de gran mida. Existeixen competidors de tota classe, però els 

competidors de gran mida són els que poden exercir més pressió en introduir 

els seus productes a grans superfícies. Per aquest motiu, la distribució es 

farà en petits establiments i localitzats a Catalunya.  

 

2.2.5. Fortaleses 

 

• Gran qualitat organolèptica. El tractar-se d’una producte fresc, elaborat amb 

matèries primeres fresques, tindrà una qualitat organolèptica molt superior al 

de les grans marques comercials, que en molts casos la matèria prima és 

deshidratada. 

• Envàs econòmic i lleuger. L’envàs estil flow-pack és el més barat dels que es 

pot utilitzar i al mateix temps resulta còmode i pràctic pel consumidor si 

pretén portar el producte a la feina.   

• Producte fresc (millor percepció). El productes frescos són percebuts pels 

consumidors com productes més saludables. 

• Costos fixes petits. Al tenir poca infrastructura, s’obtenen uns costos fixes 

molt petits, sobretot en una etapa inicial. 

 

2.2.6. Oportunitats 

 

• Tendència de portar el menjar a la feina. La crisis econòmica i els canvis en 

els hàbits fan que cada cop més la gent opti per portar el menja a la feina en 

lloc de sortir a menjar a una restaurant. 

• Preocupació creixent per la salut. Existeix un augment progressiu per la 

preocupació per la salut, les cremes de verdures representen una alternativa 

sana a altres opcions alimentàries. 

• Preferència per preus baixos. La crisis econòmica i el fort endeutament de 

les famílies fan que el paràmetre preu sigui cada cop més important. 

• Disminució de la valoració de les maques. El creixement de les marques 

blanques, la saturació de missatges proporcionals fan que la valoració, 

importància i la fidelitat a una marca sigui cada cop menor. 
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2.2.7. Conclusió del DAFO 

 

El  quadre resum DAFO de la taula 2, s’ha de tenir present en el moment d’anàlisis 

d’alternatives i en el moment de prendre qualsevol decisió estratègica per l’empresa 

i sobretot en la definició del marketing mix.  

 

Debilitats 

Molt poder per part dels minoristes 

Costos variables Alts 

Producte fresc (dificultats logístiques) 

Poca capacitat de producció 

Amenaces 

Disminució del consum en general 

Problemes amb la caducitat 

Preferència per preus baixos 

Competidors de gran mida 

Fortaleses  

Gran qualitat organolèptica 

Envàs econòmic i lleuger 

Producte fresc (millor percepció) 

Costos fixes petits 

Oportunitats 

Tendència de portar el menjar a la feina 

Preocupació creixent per la salut 

Preferència per preus baixos 

Disminució de la valoració de les maques 

Taula 2. Resum D.A.F.O. 
Font: elaboració pròpia 

 

2.2.8. Estratègia i objectius 

 

S’han d’explotar i/o crear fortaleses per aprofitar les oportunitats del mercat. Al 

mateix temps, s’han de reforçar i/o eliminar les debilitats per evitar les amenaces.  

 

Es seguirà una estratègia diferenciada. L’estratègia és basarà en fer èmfasi en la 

diferenciació principal del producte: és tracta d’un producte fresc. També s’haurà de 

fer referència als avantatges organolèptiques i nutricionals dels productes no 

esterilitzats. 

 

Els objectius són:  

- Crear una marca que la gent identifiqui amb comoditat i salut. 

- Guanyar quota de mercat. 

- Augmentar la capacitat de producció, a mesura que les finances de 

l’empresa ho permetin. 
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2.2.9. Missió/visió 

 

Fressel vol oferir productes alimentaris de qualitat que s’adaptin a l’estil de vida 

actual, i al mateix temps ajudin a mantenir una bona salut. 
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3. ASPECTES JURÍDICS I FISCALS 
 

3.1. Elecció de la forma jurídica 
 

Primer de tot es farà un estudi de les implicacions econòmiques, administratives, 

fiscals i responsabilitats de cada forma jurídica. Aquest estudi es resumeix a la 

Taula 3: 

 

FORMA JURÍDICA CAPITAL MÍNIM  
NÚMERO 

DE SOCIS 

Societat de Responsabilitat 
Limitada (S.R.L. o S.L.) 

3.005,06€ 

Societat Anònima(S.A.)  60.101,21€ 

>= 1 

Societat de Responsabilitat 
Limitada Laboral (S.L.L.)  

3.005,06€ >= 3 

Taula 3. Formes jurídiques 
Font: elaboració pròpia i OGE 

 

Si considerem les característiques del projecte en qüestió, és a dir: el projecte 

consta de dos socis, i l’import de la inversió inicial de 169.306€ dels quals el 53% 

representen fons propis.  

 

S’entén que es busca una solució per dos socis i amb responsabilitat limitada, per 

tant només queda una sola opció que és la de Societat Limitada . 

 

En l’Annex II s’ha recollit una breu descripció de les característiques, atribucions i 

obligacions principals. 

 

3.2. Tràmits administratius generals i específics 
 

En el present apartat tan sols es vol fer una enumeració ordenada dels tràmits 

administratius que s’han de seguir per legalitzar l’empresa, que es pot veure resumit 

a la taula 4. 
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ID ACTIVITAT PRECEDÈNCIA COST (€) 

1 Certificació negativa del nom - 0 

2 Escriptura davant notari 1 1.000 

3 Codi d’identificació fiscal 2 0 

4 
Impost sobre transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats 
2,3 1000 

5 Registre mercantil 2,3,4 0 

6 
Declaració d’alta a l’impost sobre activitats 

econòmiques (IAE) 
2,3 0 

7 Declaració censal d’alta d’obligacions tributaries  2,3 0 

8 
Inscripció de l’empresa a la tresoreria general de la 

seguretat social i obtenció del número de patronal  
2,3,6 0 

9 
Alta i afiliació dels treballadors al règim general de 

seguretat social 
2,3,6 0 

10 
Alta de l’empresari en el regim especial d’autònom 

de la seguretat social 
2,3,6 0 

11 
Alta de cobertura de riscos d’accidents de treball i 

malaltia professional 
2,3,6,9 0 

12 Formalització dels contractes de treball 2,3,6,9,11 0 

 OBERTURA DE L'EMPRESA 2,3,4,6,7  

13 Comunicació d’obertura del centre de treball 12 0 

14 Calendari laboral 12 0 

15 Sol·licitud de llicència d’activitat 2,3 0 

16 Llicència municipal d’obres 2,3 0 

17 
Inscripció de l’activitat en el registre sanitari 

d’indústries i productes 
16 122 

TOTAL  2.122€ 
Taula 4. Relació de tràmits administratius 

Font: elaboració pròpia i OGE 

 

Com que alguns tràmits amb l’administració poden tenir algun cost que no s’ha 

considerat, sha arrodonit la xifra total de les despeses administratives de constitució 

a 3.000€. 

 

En l’Annex II de detalls dels tràmits administratius, s’explica amb millor detall cada 

un dels tràmits enunciats en aquest apartat. 
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3.3. Entorn legal del sector 
 

Com a indústria alimentària existeix una legislació específica d’obligat compliment, 

en aquest apartat es pretén fer un resum dels principals aspectes legals que afecten 

al sector, i per tant, que s’han de tenir en compte a l’hora de definir els productes i 

planificar l’empresa. 

 

Legislació horitzontal (general de la indústria alimentària): 

 

• COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS. Codi internacional recomanant de 

pràctiques: principis generals d’higiene dels aliments. Programa conjunt 

FAO/OMS sobre normes alimentaries.  

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

• Código Alimentario Español, aprobado por Decreto 2484/1967, de 21 de 

septiembre de 1967. El qual representa el marc legal bàsic de totes les 

indústries alimentàries espanyoles. 

• Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentosos. 

• Real Decret 2207/1995, del 28 de desembre, referent a les normes d’higiene 

relatives al productes alimentaris, que obliga a les empreses del sector 

alimentari a gramatitzar la higiene dels aliments mitjançant una metodologia 

basada en l’APPCC. 

• Real Decreto 202/2000, del 11 de febrer, pel que s’aproven les normes 

relatives als manipuladors d’aliments. D’aquesta norma s’extreu que tots els 

operaris que manipulin aliments hauran de tenir el carnet de manipuladors 

d’aliments. 

• Reglament 2073/2005 relatiu als criteris microbiològics aplicables als 

productes alimentosos, modificat pel Reglament 1441/2007 on s'estableixen 

els criteris microbiològics per a determinats microorganismes i les normes 

d'aplicació que han de complir les empreses alimentàries. 

• Real Decret 168/1985, del 6 de febrer, pel que s’aprova el Reglament tècnico 

- sanitari sobre “Condicions generals d’emmagatzemat frigorífic d’aliments i 

productes alimentaris”. 

 

Legislació vertical (específica del sector): 
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• Real Decreto 2452/1998, de 17 de noviembre por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, distribución y 

comercio de caldos, consomés sopas y cremas. 

 

Tots aquest reglaments representen l’entorn normatiu que s’ha de considerar en tot 

moment al prendre qualsevol decisió. 

 

Cal comentar que els controls a efectuar i les freqüències analítiques han de ser 

determinades per la pròpia empresa en funció del resultat de l'aplicació del sistema 

d'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) i de l'evolució dels resultats de 

les pròpies analítiques, que s'han d'entendre normalment com un sistema de 

supervisió de l'eficàcia de l'aplicació de bones pràctiques i de l'APPCC. 

 

3.4. Obligacions comptables més importants 
 

Aquestes societats han de dur la comptabilitat i els llibres d'acord amb el Codi de 

Comerç.  

 

3.4.1. Llibres socials 

 

• Llibre d’actes  

• Llibre de socis  

 

En aquest sentit cal indicar que les societats unipersonals, per tal de garantitzar la 

transparència davant de tercers, és obligatori la confecció d’un llibre registre que 

reculli els acords entre el soci únic i la societat unipersonal.  

 

3.4.2. Llibres comptables 

 

• Llibre d’inventaris i de comptes anuals que inclou el balanç  

• Llibre diari  

 

Si l’empresa en qüestió, durant dos exercicis consecutius, compleix dues de les 

condicions de la taula que a continuació s’adjunta, podran formular els comptes 

anuals abreujats i podran aplicar el PGC amb particularitats específiques per a 

Pimes.  
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ACTIUS PASSIUS TREBALLADORS Límits PGC Pimes i 

auditoria obligatòria  < = 2.850.000€ < = 5.700.000€ <=50 

Taula 5. Límits del PGC Per auditoria 
Font: elaboració pròpia i OGE 

 

Cal tenir en compte que l’aplicació del PGC per a Pimes és optatiu, i per tant, les 

empreses que compleixin els requisits anteriors podran decidir si volen aplicar el 

PGC per a Pimes o utilitzar el PGC normal.  

 

Indiquem que per legalitzar els llibres cal presentar-los al Registre Mercantil 

corresponent al domicili social on està inscrita la societat.  

 

Per altra banda, les operacions efectuades, ja sigui per empresaris persones 

físiques o per societats (mercantils o civils i també comunitats de béns) han de ser 

documentades mitjançant la corresponent factura. En aquest sentit cal fer menció a 

la possibilitat existent del que es coneix com la facturació electrònica, sistema que 

presenta les següents avantatges destacables: estalvi de despesa de paper, estalvi 

d’espai per a la seva conservació, eliminació d’errors en la introducció de dades en 

els equips informàtics, millora d’eficiència, etc.  

 

3.5. Obligacions fiscals més importants 
 

3.5.1. Impost sobre societats 

 

El benefici obtingut per les societats estan subjectes a l'Impost sobre Societats. El 

tipus general de gravamen és del 30% a partir de l’1 de gener de 2008.  

 

Per a societats de dimensió reduïda que hagin tingut una xifra de negocis neta 

inferior a 8 milions d’euros , com és el cas de present projecte per la base imposable 

de 0 a 120.202,41€ es tributarà a un tipus de gravamen general del 25%, mentre 

que la resta tributarà al 30%.  

 

3.5.2. Impost sobre el valor afegit (IVA) 

 

Els empresaris o professionals són subjectes passius de l’IVA, impost de naturalesa 

indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i les prestacions 

de serveis.  
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Els subjectes passius d’IVA hauran de portar, en la deguda forma, els llibres 

registres següents:  

 

• Llibre registre de factures emeses  

• Llibre registre de factures rebudes  

• Llibre registre de béns d’inversió  

• Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries  

 

Els subjectes passius han de portar al dia aquests llibres però no s’han de legalitzar. 

A la pràctica gairebé ningú els porta en paper, sinó que, com la comptabilitat, es 

porta informàticament.  

 

3.5.3. Retencions sobre determinats rendiments 

 

Hi ha determinats rendiments satisfets per a les empreses que obligatòriament estan 

subjectes a retenció, com ara el sou satisfet als treballadors, l’import pagat als 

professionals o bé en cas d’arrendament d’un local.  

 

A part, cal tenir en compte que qualsevol tipus de societat o empresari també estan 

sotmesos a obligacions tributàries de caràcter informatiu.  

 

3.6. Propietat intel·lectual 
 

A l’inici de l’activitat, l’empresa solament tindrà una propietat intel·lectual: la marca. 

 

Conforme a la llei 17/2001, del 7 de desembre de Marques, es registrarà a la Oficina 

Española de Marcas y Patentes. 

 

L’estudi de existència de la denominació Fressel es pot fer directament des de la 

web: http://www.oepm.es/Localizador/homeLocalizador.jsp de manera gratuïta. La 

recerca ha donat negativa. 

 

La sol·licitud es realitzarà des del mateix lloc web omplint un formulari de sol·licitud 

de registre de marca on-line, amb un cost de 130€. 
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El registre es farà segons la Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de 

carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, 

compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. 

 

El disseny del logotip s’ha encarregat a un dissenyadora autònoma amb un cost del 

de 1.870€. 
 

La pronúncia és fàcil, un só agradable, no té significats indesitjables ni en català, 

castellà, Francés ni anglès. 

 

El tipus de marca serà mixta, es a dir constarà d’un nom: Fressel, i un logotip com 

es mostra a la figura 1.  

 

Codi tipogràfic: BlacklightD Regular  
 
 

 

 
Figura 1. Marca del projecte empresarial 

Font: elaboració pròpia 

 

El nom vol representar un producte fresc i selecció, que són d’alguna manera les 

qualitat bàsiques i diferenciadores del producte en qüestió. Els colors són dins dels 

considerats com colors alimentaris (vermell, verd i groc). 

 

 

 

 



   

  

23 

 

Memòria 

3.6.1. Flux de procés administratiu pel registre de la marca 

 

 
Figura 2. Diagrama de flux del procés de registre d e marca 

Font: elaboració pròpia 
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4. PLA D’OPERACIONS 
 

4.1. Antecedents del pla d’operacions 
 

En una indústria alimentària el principal aspecte a controlar és en tot moment la 

seguretat alimentària. En un segon terme, s’haurien d’implantar altres sistemes més 

globals com la qualitat total. 

 

En un principi, amb l’objectiu de simplificar, Fressel implantarà, solament, els 

sistemes o controls referents solament a la seguretat alimentària: un sistema 

APPCC, sistema de traçabilitat, control de l’aigua potable, un programa de neteja i 

desinfecció i un programa de lluita contra plagues. 

 

4.1.1. Sistema APPCC 

 

El control de qualitat en la indústria alimentària és molt important sobretot pel que fa 

al control microbiològic, per aquest cas es seguirà un procediment sistemàtic 

APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics). 

 

Adaptant-se als criteris internacionals i de la unió europea, des de l’any 1996, està 

vigent a Espanya el Real Decret 2207/1995, referent a les normes d’higiene relatives 

a productes alimentaris. 

 

Aquesta normativa obliga a les empreses del sector alimentari a garantir la higiene 

dels aliments en base al sistema APPCC. 

 

El sistema APPCC pot integrar-se fàcilment en el sistema de gestió de qualitat de 

l’empresa s’aplica a tots els aspectes relacionats amb la seguretat alimentaria, tot i 

que no cobreix necessàriament tots els aspectes més amplis de la gestió de qualitat. 

 

Els principis bàsics de tot control APPCC són els 7 punts següents: 

 

• Principi 1. Identificació dels riscos i les mesures de control 

• Principi 2. Determinar els Punts Crítics de Control (PCC). 

• Principi 3. Establir límits crítics o criteris de control. 

• Principi 4. Establir un sistema de vigilància. 

• Principi 5. Establir mesures correctores. 
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• Principi 6. Establir els processos de verificació. 

• Principi 7. Establir un sistema de registres. 

 

Tots els procediments APPCC i els corresponents registres estaran documentats 

per facilitat el seu control i supervisió. 

 

El control de qualitat de la matèria prima és bàsicament un control visual, i 

puntualment es faran controls microbiològics en laboratoris externs. Sempre que 

sigui possible es treballarà amb qualitat concertada.  

 

4.1.2. Aplicació del sistema APPCC 

 

Es tracta d’una de les etapes claus en la implantació d’un sistema APPCC. A 

continuació hi ha un anàlisis dels processos principals. 

 

Tots els anàlisis i controls corresponents dels aliments, envasos i matèries primeres 

seran externalitzats a l’empresa COBAC S.A., Laboratori Autoritzat pel Departament 

de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per la realització d’anàlisis 

microbiològiques. 

 

(VEURE TAULA APPCC A CONTINUACIÓ) 

 



   

  

26 

 

Memòria 

Taula 6. Resum del Sistema APPCC 
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Taula 7. Resum del Sistema APPCC (Continuació) 
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4.1.3. Sistema de traçabilitat 

 

El sistema de traçabilitat ha de ser capaç de poder identificar una partida concreta 

de fabricació amb un número de lot. A partir d’aquest número l’empresa serà capaç 

de trobar i segui el rastre a través de totes les etapes de producció, transformació i 

distribució d’un aliments o d’una substància destinada a ser incorporada a un. A 

més, es també es registraran tots els paràmetres que es considerin oportuns. 

  

S’instaurarà un senzill però eficaç sistema de traçabilitat basat amb números de lot 

que identifiquin un producte de manera inequívoca. 

 

 
Figura 3. Codi d’identificació EAN 

Font: http://www.higienealimentaria.com 

 

En el cas de matèries primes, s’indicaran els atributs necessaris per tal d’identificar: 

el proveïdor, la data d’entrada, la quantitat entrada i les propietats que es considerin 

rellevants per a cada producte. 

 

En el cas de productes finals, s’indicaran els paràmetres crítics del procés productiu 

(Temps, temperatures, etc..), els lots de les matèries primes consumides, la data i 

hora de producció, pH, a quins clients se’ls hi ha subministrat, la quantitat 

subministrada i altres paràmetres que es considerin importants. 

 

Totes aquestes dades es recopilaran en una base de dades per tal de poder accedir 

ràpidament a la informació i poder creuar dades amb altres departaments com les 

ventes i amb les dades dels clients i proveïdors per de poder posar-se en contacte 

amb ells en el cas de que fos necessari. 

 

Amb una freqüència mensual es faran proves per comprovar el correcte 

funcionament del sistema de traçabilitat.   
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4.1.4. Control de l’aigua potable 

 

La utilització d’aigua potable, tal com defineix la legislació actual, és obligatori per a 

tots el usos en les indústries alimentàries. Els criteris de qualitat de l’aigua potable 

estan definits pel Real Decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l’aigua de consum humà. 

 

Tots els anàlisis d’aigua seran externalitzats a l’empresa COBAC S.A., Laboratori 

Autoritzat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, per la 

realització d’anàlisis microbiològiques. 

 

Únicament es permet l’ús d’aigua no potable de forma excepcional per a la 

producció de vapor, l’extinció d’incendis o la refrigeració. Les canonades d’aigua no 

potable es tenen que diferencia clarament de les d’aigua potable. 

 

Segons el Real Decret 1138/1990, les indústries alimentàries estan obligades a 

realitzar anàlisis microbiològics i fisico-químics de l’aigua potable que utilitza. 

 

La periodicitat dels anàlisis microbiològics serà variable en funció de l’origen de 

l’aigua, segons la taula 8: 

 

Origen de l’aigua potable 
Periodicitat anàlisi 

microbiològic 

Periodicitat anàlisi 

fisicoquímic 

Xarxa pública Anual Anual 

Aigua de Pou Mensual Anual 

Aigües superficials Setmanal Anual 
Taula 8. Periodicitat dels anàlisis d’aigua potable  

Font: elaboració pròpia i Real Decret 1138/1990 

 

En un principi tota l’aigua potable utilitzada serà aigua sanitària de la xarxa pública i 

es faran els controls corresponents segons la normativa vigent. De totes maneres, 

no es descarten altres formes d’abastament, com la recollida de les aigües pluvials, 

ja que el consum i estalvi d’aigua serà un dels punts més importants de possibles 

millores. 

 

Tots els procediments de control d’aigua potable i els corresponents registres 

estaran documentats per facilitat el seu control i supervisió. 
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4.1.5. Programa de neteja i desinfecció 

 

Un dels aspectes importants de la seguretat alimentaria és la neteja i desinfecció 

dels elements, de l’obrador, cambres de conservació, màquines i utensilis que 

intervenen en el procés de fabricació. 

 

El programa de neteja es redactarà per escrit i contemplarà de manera detallada: 

 

• Tipus i dosis dels productes utilitzats. 

• Mètode i freqüència amb el què es realitzen les operacions. 

• Personal que s’ha d’encarregar de les activitats (propi o contractat). 

 

La responsabilitat recaurà sobre una o varies persones. Aquesta estarà informada i 

formada per realitzar correctament tal tasca i de la importància de la mateixa.  

 

La neteja s’ha de realitzar sense demora per tal d’evitar que les restes s’assequin i 

s’adhereixin a les superfícies i evitar d’aquesta manera la proliferació microbiana. 

 

El procés de neteja i desinfecció constarà de les següents fases: 

 

• Fase de neteja: El procés de neteja té que eliminar les restes d’aliments 

mitjançant l’ús de detergents, els quals eliminen grassa i brutícia, però no 

tenen activitat bactericida. Posteriorment, es té que realitzar un esclarit amb 

aigua abundant. Generalment, al principi d’aquesta fase, s’han de desmuntar 

alguns equips per facilitat la seva neteja. 

• Fase de desinfecció: A continuació es procedeix a la desinfecció, utilitzant 

algun agent desinfectant autoritzat, per inactivar els microorganismes que 

persisteixen de la fase anterior. 

• Fase d’esclarits: La operació té que acabar amb un esclarit complet que 

elimini qualsevol resta de desinfectant. També es tenen que assecar les 

superfícies amb un drap net o amb paper d’un sol ús. 

 

En tot el procés de neteja i desinfecció s’utilitzarà aigua calenta sanitària. 
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4.1.6. Programa de lluita contra plagues 

 

Els insectes i rosegadors constitueixen un greu perill d’alteració i contaminació dels 

aliments, per tant, és de vital importància adoptar mesures de prevenció i eliminació 

de la seca presència en els establiments de manipulació d’aliments. 

 

Per a tal finalitat, s’elaborarà un programa de desinfecció i desratització , on 

s’especificaran les zones a tractar, el tractament, i els productes utilitzats, la data 

d’inici i les dades de la persona o empresa que el durà a terme. 

 

Degut a la perillositat de l’aplicació d’aquests productes, aquesta feina es 

subcontractarà a una empresa especialitzada i habilitada per realitzar aquest tipus 

de tractaments. 

 

4.2. Localització i infrastructura física 
 

Al pensar en les possibles localitzacions que pot tenir l’empresa, s’han de tenir en 

compte els criteris i pesos de la taula 9, aquests han sigut consensuats per totes les 

parts interessades.  

 

Criteri PES. G 

Distancia de clients 5 

Qualitat de vida 5 

Infrastructures (vies de comunicació) 10 

Preu Lloguer o compra 10 

Proximitat de centres de formació 5 

Ampli mercat de treball en el sector 5 

Proximitat proveïdors 5 

Teixit industrial necessari en el sector 5 

Condicions climàtiques favorables  5 

Rapidesa en la concessió de llicències 5 

SUMA 50 

Taula 9. Criteris utilitzades y pesos 
Font: elaboració pròpia 

 

Posteriorment s’ha aplicat el mètode del valor tècnic ponderat com es pot observar a 

la taula 10. 
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El valor dels pesos varia del 0 al 10 on 0 representa cap importància i 10 representa 

un punt crucial. 

 

4.2.1. Selecció de la localització 

 

Per tal de fer la selecció entre les possibles localitzacions s’ha cregut convenient 

utilitzar el mètode del valor tècnic ponderat, tant per la seva senzillesa com per la 

seva eficàcia. 

 

Amb aquests criteris s’ha desenvolupat la següent taula: 

 

PES Manresa Moià 
Criteri 

G P P x G P P x G 

Distancia de clients - 5 - 5 - 

Qualitat de vida 5 7 35 8 40 

Infrastructures (vies de comunicació) 10 7 70 5 50 

Preu Lloguer o compra 10 6 60 8 80 

Proximitat de centres de formació 5 8 40 7 35 

Amplio mercat de treball en el sector 5 8 40 9 45 

Proximitat proveïdors 5 8 40 9 45 

Teixit industrial necessari en el sector 5 7 35 9 45 

Condicions climàtiques favorables  5 7 35 8 40 

Rapidesa en la concessió de llicències 5 6 30 7 35 

SUMA 55 385 415 

VTP  0,7 0,75 

Taula 10. Mètode VTP per a la Localització 
Font: elaboració pròpia 

 

4.2.2. Descripció de la solució adoptada 
 

L’immoble escollit està situada a les afores de la població de Moià, en un solar aïllat 

de 1.133 m2 (Segons dades facilitades per l’ajuntament), el qual presenta una 

edificació de planta baixa separada en dos locals independents més altell a la part 

anterior-nord amb una superfície total construïda de 314.60 m2. L’activitat projectada 

te lloc en el local de planta baixa a la zona anterior-nord sota l’altell, i té una 

superfície construïda de 78.43m2.  
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Figura 4 . Emplaçament  

Font: www.maps.google.com 

 

El local escollit serà adaptat a la normativa tècnico-sanitària corresponent. Els 

principals aspectes de dissenys que s’han de tenir en compte per l’adaptació del 

local són: 

 

• Parets i sostres: planes, llises, resistent al desgast i a la corrosió, estanques 

al aire i aigua, fàcils de netejar, resistents a productes de neteja, i esquadres 

arrodonides. 

• Terra: Pendent regular > 1%, Desaigües suficients, resistent al desgast i a la 

corrosió, estanques al aire i aigua, fàcils de netejar, resistents a productes de 

neteja, i esquadres arrodonides. 

• Il·luminació: per baixes exigències visuals 100 lux, per moderades 200 lux i 

per altes 500 lux. 
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Figura 5. Situació immoble 

 Font: Oficina virtual del cadastre i elaboració pròpia  

 

4.3. Procés de fabricació 
 

La descripció del procés productiu s’ha fet amb tres diagrames: un diagrama de 

procés on s’expressen les variables del manteniment de la cadena de fred, un 

diagrama de màquines, i un diagrama de flux. 

 

Els procés productiu es distribueix en forma de U ja que és la forma més econòmica 

i pràctica. Amb aquest sistema de flux productiu només es necessita una sola 

façana d’entrada i sortida, al mateix temps que evitem la contaminació creuada 

entre la matèria prima i els productes finals. 

 

Com a requisit per la selecció de la maquinaria, punt fonamental en la creació de 

tota empresa, s’ha optat per fer un balanç de matèria per saber els fluxos de matèria 

i energia necessaris per assolir la producció desitjada, al mateix temps que 

s’aconsegueix un correcte equilibrat de les capacitats productives de les diferents 

màquines. 
 

 

 

A Manresa 

Moià 
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4.3.1. Diagrama de procés. Temps i temperatures 
 

El diagrama de procés general per la elaboració de les cremes de verdures 

fresques, indicant temps i temperatura dels processos més importants. 

 

Es pot observar com es manté la cadena de fred de les verdures abans de coure i 

després.  

 

La cocció al voltant de 100ºC durant 30 minuts assegura una correcta pasteurització 

del producte, finalment aquest producte és envasat en calent i  un cop dins l’envàs 

hermètic, el producte es refredat en un tanc de refrigeració amb menys de dues 

hores per tal d’evitar la proliferació de microorganismes.  

 

Amb aquest sistema de producció, al no utilitzar sistemes agressius com 

l’esterilització, i al fer servir verdures fresques i no deshidratades (tal com fan altres 

empreses com Knorr) s’aconsegueix un producte d’alta qualitat organolèptica, amb 

una caducitat de més de 60 dies si s’emmagatzema en un refrigerador a 5ºC. 

 

En el diagrama de màquines s’observen les màquines i equips principals que es 

necessiten, de la mateixa manera que es pot fer una relació amb la part del procés 

que desenvolupen. 

 

Per tant, els fluxos de la figura 8 defineixen els requisits mínims per l’hora de 

comprar la maquinaria. 
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Figura 6. Diagrama de procés de cremes fresques 

Font: elaboració pròpia 

 

Emmagatzematge. T=5ºC 

Pelat i tall. 

Neteja 

Cocció. t = 30 min 

Recepció 

Trituració 

Expedició 

Emmagatzematge. T=5ºC 

Envasat en calent 

Abatiment. t = 100 min 

Etiquetatge  

T = 10ºC 

T > 80ºC 

Filtrat 

T = 10ºC 
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Figura 7. Diagrama de màquines de cremes fresques 

Font: elaboració pròpia 

 

4.3.2. Diagrama de flux i capacitat 
 

Aquests fluxos indiquen la capacitat productiva necessària de cada màquina per 

assolir la producció desitjada de l’empresa, on es pot observar que la capacitat 

productiva de l’empresa serà, inicialment, de 3.000 unitats diàries de cremes de 

verdures. S’ha considerat una jornada laboral de 8 hores diàries de producció, a 

partir del segon any es poden treballaran 12 hores diàries (8+8 amb sis hores 

superposades) o fins a 16 hores (dos torns de 8 hores). Això pot flexibilitzar la 

Talla – verdures 

Cuba de rentat de verdures 

Marmita de cocció 

Triturador - homogeneïtzador 

Refrigerador 

Filtre 

Envasadora 

Abatidor 

Refrigerador 



   

  

38 

 

Memòria 

capacitat de producció de 3000 unitats a  4000 unitats diàries. I per a llarg termini, 

es podrien implantar 3 torns de 8 hores que donarien una capacitat de producció de 

fins a 9000 unitats diàries. 

 

 
Figura 8. Diagrama de flux (balanç de matèria i ene rgia) 

Font: elaboració pròpia 

Aigua 50 l/dia  

750 kg/dia de verdures 

Refrigerador 

Pelat i tall 
Electricitat 1 kwh/dia  

750 kg/dia de verdures 

Electricitat 24 kwh/dia  

CO2 44 kg/dia  

Neteja 

Envasos 3000 unt/dia  

3000 unt/dia de Cremes 

510 kg/dia de verdures 

Marmita de Cocció 

Envasadora 

Abatidor 

3000 unt/dia de Cremes 

Refrigerador  

1010 kg/dia de Crema 

Electricitat 24 kwh/dia  

Electricitat 2.5 kwh/dia  

Gas 200 kwh/dia  

Aigua 500 l/dia  

510 kg/dia de verdures Aigua 50 l/dia  

Electricitat 1 kwh/dia  

Etiquetat 

3000 unt/dia de Cremes 

Aigua residual 100 l/dia  

Electricitat 140 kwh/dia  

Etiquetes 3000 unt/dia  
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Figura 9. Diagrama de flux i temps 

Font: elaboració pròpia 

Verdures fresques 

 

 

 

 

 

2- A producció 

3- Tall i pelat T = 10ºC. t = 20min 

4- Selecció; T = 10ºC. t = 5min 

1- Verdures en refrigerador 5ºC 

5- Preperació i neteja; T = 10ºC. 

t = 20min 

7- Cocció a 100ºC; t = 20 min. 

8- Triturar; t = 10 min 

9- Netejar el filtre; 10 min 

10- Homogenització i desaireació;  

      t = 10 min 

6- A Cocció 

11- Envasat a T >70ºC; t = 20 min 

12- Abatiment fins a 10ºC; t = 100 min 

13- A refrigerador 

13- Cremes en refrigerador a 5ºC 
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Segons el diagrama de la Figura 9 el temps de cicle d’una crema de verdures és de 

205 minuts . 

 

4.4. Distribució en planta 
 

Per definir la millor distribució en planta s’ha aplicat el SLP (Sistematic Layout 

Planning). 

 

En funció de les necessitats de producció, i de les restriccions que ens marca la 

normativa referent a indústries alimentaries i la normativa sobre higiene i seguretat 

industrial, s’han determinat els següents espais resumits en la taula 11: 

 

ZONA SUPERFÍCIE ÚTIL (m 2) 

Obrador (zona calenta) 19.74  

Obrador (zona freda) 17.91 

Magatzem 26.65  

Despatx - oficina 2.24 

Vestuari 2.00 

Lavabo 1.53 

Zona expedició 7.50 

Total 77.57 
Taula 11. Quadre d’espais 

Font: elaboració pròpia 

 

També s’ha confeccionat una taula relacional, per ajudar a fer el disseny de 

l’organització d’espais, tots aquests passos són vitals ja que una vegada decidit el 

lay-out general del local, condiciona moltes altres coses i és molt difícil fer segons 

quines modificacions. 
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Taula 12. Taula relacional 

Font: elaboració pròpia 

 

RELACIÓ  CONNEXIÓ  INTENSITAT DE LA RELACIÓ  

A 4 Línia Absolutament necessària 

E 3 Línia Aproximació especialment important 

I 2 Línia Aproximació important 

O 1 Línia Proximitat ordinària 

U sense Línia Proximitat sense importància 

X 1 Línia discontinua Proximitat no recomanable 

CODI MOTIU O CAUSA 

1 Proximitat en el procés 

2 Higiene 

3 Control 

4 Recorregut de material 

5 Accessibilitat del personal 

6 Soroll, olors 

7 Varis, altres 

 
Taula 13. Llegenda Taula relacional d’activitats 

Font: elaboració pròpia 

 

El Lay-out de la Figura 9 mostra la millor opció que s’ha trobat en la distribució en 

planta. Els criteris bàsics que s’han utilitzats són els condicionants tècnico-sanitàris, 

com la circulació del material de forma no creuada. Amb aquest disseny es produeix 
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un flux de matèria en forma de U, molt pràctic ja que només es necessita una sola 

façana tant per as la recepció i expedició, el mateix passa amb el magatzem. A la 

vegada també resulta un disseny de flux segur, ja que s’eviten creuaments entre 

materials a diferents nivells de procés. 

 

 
Figura 10. Flux del procés productiu 

Font: Elaboració pròpia 

 

En la figura 10, tot i que, les altres relacions també s’han tingut en compte, només 

s’han representat de manera esquemàtica les relacions principals entre espais. 

 

S’observa que aquesta distribució compleix tant amb les necessitats d’espai, els 

requeriments tèncico-sanitàris pel que fa a flux de producció, i amb les relacions 

principals del quadre de relacions. Allunyant en lo màxim possible el WC i la zona 

d’expedició de la zona de producció. 
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Figura 11. Organització d’espais  
Font: Elaboració pròpia 

 

En funció de les dimensions del local, les dimensions de la maquinaria i de les 

conclusions extretes del diagrama relacional d’activitats, s’ha arribat a la següent 

conclusió final de distribució en planta: 

 

 
Figura 12. Lay-out final 

Font: Elaboració pròpia 
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4.5. Necessitats materials 
 

4.5.1. Màquines, eines i equips 
 

Una vegada tenim clar el procés productiu que es vol implantar es procedeix a 

redactar el llistat de màquines, eines, equips descrits a la taula 14: 

 
Es poden veure les imatges dels equips a l’Annex IV. Imatges dels principals equips 

Recurs Número Característiques Inversió [€] 

Refrigerador 2 

Cambra de panells marca 

TAVER INSTACLACK 

Dim: 3160 x 3160 x 2450 mm 

Pot.  Compressor: 2 kw 

7.800 

Talla – verdures 1 
Marca: ROBOT COUPE 

Model: R301 ultra; Pot: 650 w 
1.284 

Pelador de 

verdures 
1 

Marca: SAMMIC 

Model: PP-6; Pot: 440 w 
1.272 

Taulell i aigüera 1 Acer inoxidable 600 

Transpalet 1 Transpalet manual 200 

Renta – verdures 1 
Recipient Acer inoxidable 

Volum: 50 L 
950 

Marmita de cocció 1 

Marca: TALSA 

Model: MGC-200; gas 

Capacitat: 200 L 

Pot: 21500 kcal/h 

7.000 

Agitador - 

triturador 
1 

Marca: Silverson 

Model: FX; Pot: 4 kw 
1.500 

Bàscula 1 
Pes: 30 kgr 

Precisió: 1 gr 
500 

Filtre 1 
Marca: INOXPA 

Model: 81700 
500 

Bomba rotativa 1 
Marca: INOXPA 

Model: SLR 
1.000 

Envasadora 1 

 

Marca: IMPROLAC 

Model: Bag-in-box 

Capacitat: 500 unt/h 

11.000 
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Abatidor 1 

Marca: PALINOX 

Model: EN-4000; elèctric 

Pot. motor: 7.5 kw 

Pot. Refrigerant: 4.5 kw 

9.800 

Extractor 1 

Marca: Soler&Palau 

Model: CMT/2-225/ 90 

Cabal: 2000 m3/h 

Pot. motor: 1.1 kw 

1.500 

Taula 14. Necessitats materials: màquines, eines i equips 
Font: elaboració pròpia 

 

4.5.2. Imatges de les principals màquines, eines i equips 
 

Refrigerador 

 
Figura 13. Refrigerador 

Font: http://www.instaclack.com 

Talla verdures 

 
Figura 14. Talla verdures 

Font: www.catering-machines.com 

Pelador de verdures 

 
Figura 15. Pelador de verdures 

Font: www.sammic.com 

 
Renta verdures 

 
Figura 16. Rentadora de verdures 

Font: www.sammic.com 
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Marmita cocció 

 
Figura 17. Marmita de cocció 

Font: www.talsanet.com 

 

Bomba rotativa 

 
Figura 18. Bomba 

Font: www.inoxpa.com 

 

 

Agitador-triturador 

 
Figura 19. Agitador-triturador 

Font: www.silverson.com 

 
Filtre 

 

Figura 20. Filtre 
Font: www.inoxpa.com 

 

4.5.3. Equips de climatització, prevenció contra incendis i altres 
 

També s’han inclòs en el següent apartat, tots els immobilitzats que no formen part 

directament ni del procés productiu ni del local pròpiament dit: 
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Recurs Unitats Característiques Cost [€] 

Climatització de la 

zona freda 
1 

Zona de tall. T < 15ºC  

Marca: SABIANA 

Model: Janus, 46F43 

Pot. Compressor: 2 kw 

4.200 

Informàtica i 

material oficina 
1 

Ordinador, telèfon, 

impressora, fotocopiadora.  
2.000 

Extintors 3 Extintors polivalents 300 
Taula 15. Climatització, telefonia, prevenció contr a incendis i altres  

Font: elaboració pròpia 

 

4.6. Costos de matèria prima 
 

Les matèries primes, auxiliar i envasos principals són factors a tenir molt en compte 

tant per la seva idoneïtat pel producte a fabricar com pel propi sistema productiu. 

 

Per altra banda, de la mateixa manera que s’ha fet amb les necessitats materials 

immobilitzats, s’ha inclòs el cost unitari que s’utilitzarà més endavant al pla de 

finançament: 

 
 

Recurs 
Per kg de 

producte final 
Característiques Cost [€] 

Verdures fresques 0.42 kg (*) 

Carbasses, pastanagues, 

carbassons, tomàquets, 

patates, ceba i porros 

0.15 

Aigua 0.3 kg 
Aigua sanitària 

descalcificada 
0.00015 

Oli o crema de llet 0.07 kg 
Per formar l’emulsió de la 

crema 
0.04 

Altres Aliments 0.05 kg Sal, additius, espècies  0.05 

Bossa plàstic 1 unt Envàs flexible 0.05 

Etiqueta i embalatge 1 unt Etiquetatge 0.01 

Caixes - Embalatge 0.01 

Total cost per kg de producte final 0.31€ 
Taula 16. Costos materials: matèries primes, auxili ars i envasos 

Font: http://www.mondigroup.com/ http://www.mondigroup.com, i dades de la ACA 
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(*) Amb aquesta dada es considera una merma conservadora del 30 %. 

 

4.6.1. Principals proveïdors amb els que es treballarà 
 

• Verdures i altres aliments : Agroterra Tecnologías Agrarias S. L. Per trobar 

productes i negociar els millors preus, en un principi, s’utilitzarà aquesta 

plataforma d’internet (http://www.agroterra.com) que permet negociar 

productes agraris en temps real. 

 

• Envasos : Mondi Packaging Flexibles Iberica S.L. 

 

• Etiquetes : Etiquetaria covet S.L. 

 

• Embalatges : Embalatges Prat Bosch S.L. 

 

4.7. Aprovisionament i planificació de la fabricació 
 

4.7.1. Planificació 

 

Degut a la naturalesa perible del producte final el sistema productiu serà de tipus 

pull, on la demanda o previsions de demanda serà el punt de partida principal per 

definir posteriorment el pla de producció. 

 

Cada mes es revisarà un pla mestre o planificació agregada on es determinarà la 

quantitat aproximada a produir en un període de 6 mesos. Posteriorment, cada 

setmana es determinarà el programa o planificació Marc, aquestes dades 

s’introduiran en un sistema MRP que generarà unes demandes de materials. on es 

descriurà què es produeix, qui ho fa i quan. Finalment, es determinarà la 

programació detallada on es resoldran petits desajustaments, baixes de personal, 

imprevistos i incidències del dia a dia. 

 

Un resum del sistema de planificació es pot veure clarament a la taula 17: 
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PLANIFICACIÓ  HORITZÓ DETALL  REVISIÓ 

Planificació 

agregada 
6 mesos 

Unitats totals 

mensuals 
Mensual 

Programa marc 

i sistema MRP 
2 setmanes 

Unitats per 

producte diaris 
Setmanal 

Programació 

detallada 
7 dies 

Unitats per 

producte diaris 
Diària 

Taula 17. Nivells de planificació 
Font: elaboració pròpia 

 

4.7.2. Aprovisionament 
 

La planificació marc genera la informació necessària pel sistema de necessitats 

materials (MRP), i per tant, genera les necessitats d’aprovisionament. Per 

determinar el lot a comprar s’utilitzarà el mètode del lot a lot, on es compra 

exactament la quantitat necessària per afrontar la planificació. 

 

Pel càlcul de les necessitats de materials no peribles com: la sal, envasos, espècies, 

etiquetes i caixes, al tractar-se també de productes amb demanda dependent, es 

seguirà igualment el sistema MRP. Però al determinar la dimensió del lot de compra 

es farà utilitzant el mètode del lot econòmic. 

 

S’ha considerat oportú utilitzar aquest mètode ja que, tenen costos d’emmagatzemat 

baixos (no es guarden al refrigerador) i no tenen problemes de caducitat. 

 

Per cada tram de descompte per quantitat, s’ha de calcular el valor òptim de 

comanda Q*, utilitzant l’equació 1: 

 

* 2· ·

·

D S
Q

I P
=      Equació 1  

 

On: 

Q* = Quantitat òptima de demanada. [unitats] 

D = Demanda anual en unitats. [unitats] 

S = Cost de preparació de comanda. [€/comanda] 

I = Cost d’emmagatzematge en tant per cent sobre el cost de compra [%] 

P = Preu per unitat en el tram de descompte. [€/unitat] 
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Després, s’ha de calcular el cost d’emmagatzematge amb l’equació 2: 

 

· ·

2

I P Q
H =      Equació 2  

 

On: 

H = Cost d’emmagatzematge per unitat i any. [€/unitat·any]  

Q = Q* 

 

Finalment es calcula el cost total amb l’equació 3: 

 

2

D Q H
CT S P D

Q

⋅= ⋅ + + ⋅     Equació 3 

 

On:  

CT = Costo total [€] 

Q = Q* 

 

Tot aquest procés s’ha de repetir per cada tram de descompte per quantitat, és a dir, 

quan canvia el preu unitari en funció de la quantitat demanada. S’escollirà la 

quantitat (Q) que ofereixi un cost total (CT) més baix. 

 

Pels aliments peribles com les verdures s’utilitzarà un sistema MRP i es comprarà 

en funció dels temps de lliurament, les necessitats de producció, i la caducitat de la 

matèria prima. 

 

El temps de caducitat de la matèria prima és un factor fonamental, pel que fa a la 

gestió d’aquesta, per suposat, s’utilitzarà el sistema FIFO al gestionar els stocks de 

tots els productes i matèries primes. 

 

4.7.3. Alternatives per cobrir pics de demanda 

 

Pel què fa a la planificació de la producció es contempla la subcontractació com a 

una alternativa viable per tal de flexibilitzar la capacitat productiva de la planta. 

 

Aquestes són les alternatives previstes per cobrir els pics de demanda: 
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• Comprar les verdures tallades, netes i pelades a empreses especialitzades 

com cutting’s. És una bona però costosa alternativa. 

• Contractar personal per ETT’s. S’intentarà repetir amb les persones que han 

funcionat amb anterioritat. 

• Hores extres. Tenint en compte que resulten un 50% més cares en personal 

que les normals. 

• Finalment, si la previsió de demanda agregada és molt més alta que la 

capacitat productiva de l’empresa s’analitzaran els colls d’ampolla i s’invertirà 

en maquinaria per ampliar la capacitat productiva de l’empresa de manera 

permanent.  
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5. PLA DE MARKETING 
 

5.1. Anàlisi del mercat i de l’entorn 
 

5.1.1. Característiques del mercat 

 

El mercat de l’alimentació està experimentant canvis profunds, l’estil de vida i treball 

fa impossible l’antic estil d’alimentació que requeria molt de temps. A més, la gent 

ha entès que la nutrició és un component fonamental per poder gaudir de salut. 

Moltes grans i petites empreses ja han detectat aquests fenòmens i actualment ens 

trobem davant d’una allau de productes sans, funcionals i fàcils de preparar. 

 

Per consideracions de capacitat de producció i distribució, l’abast geogràfic que es 

vol assolir és el de Catalunya, deixant per futures ampliacions el mercat Espanyol i 

en un futur més llunyà el mercat Europeu. 

 

El sector de les sopes i cremes de verdures ha tingut en els últims anys un gran 

augment com mostra la Figura 21, a més amb la promoció de les sopes i cremes 

líquides, per part de marques com Knorr i Gallina Blanca, en els últims dos anys 

l’augment ha sigut encara molt més gran. 

 

Segons dades de la MAPA del 2006, el sector de sopes i cremes representa el 17% 

del mercat total de plats precuinats. Si tenim en compte que, segons el mateix 

informe, el sector global de plats precuinats a Catalunya és del 300.000.000€ anuals 

amb un creixement del 20% anual, el subsector de sopes i cremes representen un 

volum de venta de 60.000.000€ amb un creixement del 52% anual. 

 

Per altra banda, els atributs de les cremes de verdures coincideixen amb els valors 

actuals de la societat, representen un menjar sa, fàcil i organolèpticament molt ben 

acceptat. 

 

Hi ha tres grans formes de presentar aquest producte: deshidratat, líquid esterilitzat 

(es guarda a temperatura ambient), líquid pasteuritzat (es guarda refrigerat). 

 



   

 

53 

 

Memòria 

 
Figura 21. Evolució de les ventes de plats preparat s (kg per càpita anual) 

Font: elaboració pròpia amb dades del MAPA (2006) 

 

5.1.2. Anàlisi del cicle de vida 

 

Es considera que el producte líquid es troba a la fase de creixement, potser molt 

proper al punt d’inflexió, ja que les marques principals estan començant a aplicar 

estratègies tímidament diferenciades. Per exemple, Kaiku entra amb un producte 

Gourmet (Gran cocina Kaiku) i Knorr s’intenta diferenciar per la salut com la crema 

enriquida amb calci o les cremes ligeresa (en teoria baixes en calories). 

 

Si ens fixem en la figura 22 la fase en la que ens trobem condiciona les estratègies 

més adequades, algunes marques com Knorr actuen com si estès a la fase de 

maduresa: amb molta publicitat i diferenciant el producte. D’aquí es pot deduir que 

dins l’estratègia de Knorr hi ha la voluntat d’obtenir una posició líder en el sector. El 

cert és que, és un fet del qual s’aprofiten totes les altres empreses del sector ja que 

donen a conèixer el producte de manera massiva. 
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Figura 22. Estratègies durant el cicle de vida del producte 
Font: John A. Howar, El comportamiento del consumidor en la estrategia de marketing (1994) 

 

De tota manera, en el present document es considera que el producte de sopes i 

cremes de verdures es troba en fase de creixement però degut a la conjuntura 

econòmica actual, sembla més adequat seguir una estratègia indiferenciada, oferint 

un producte essencialment bàsic. Això afectarà les posicions adoptades en el 

marketing mix. 

 

5.1.3. El sector industrial 

 

En aquest apartat es pretén donar una visió de l’estat del sector en els següents 

aspectes: 

 

Grau de Rivalitat dels competidors Moderada 

Força dels clients (Minoristes) Gran 

Força dels proveïdors Petita 

Productes complementaris - 

Amenaça de productes substitutius Sopes i Cremes deshidratades 
Taula 18. Sector industrial 

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

Fase
inicial

Fase de
crecimiento

Fase de
madurez

Fase de declive

Ventas
totales de
mercado

Duración

Producto: extensiones, 

ampliar gamma

Precio: similar competencia

Distribución: ampliar mercado

Promoción: reducir para 

aprovechar demanda

Producto: diversificar

Precio: similar competencia

Distribución: avaluar 

posibilidad mercado 

internacional

Promoción: aumentar, para 

mantener/aumentar clientes

Producto: relanzamientos, 

eliminar productos débiles

Precio: reducir

Distribución: conservar 

mercado fiel

Promoción: reducir al mínimo

Producto: producto básico

Precio: similar competencia

Distribución: definir zonas 

principales

Promoción: mucha
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5.1.4. Clients i consumidors finals. Segmentació 

 

El tipus de consumidor final queda bastant ben reflectit si ens fixem en els següents 

Gràfics. També s’ha de tenir en compte que el tipus de compra és impulsiva. 

 

Segons l’estudi de la revista Distribució y Consumo maig-juny (2006), el consumidor 

final principal son joves independents que viuen en ciutats de més de 500.000 

habitants, com que el mercat inicial seria Catalunya, ciutats de més de 500.000 

habitants només n’hi ha una: Barcelona, per tant la distribució es centraria, també, 

en ciutats amb perfils de població i hàbits de consum similars a Barcelona de més 

de 10.000 habitants. 

 

Per tant l’estil i la comoditat són factors principals. Les dades ens revelen que el 

consumidor principal gaudeix d’un estat econòmic alt o mig-alt, això vol dir que si el 

producte, respecte la competència, presenta avantatges pel consumidor final, 

aquest estarà disposat a pagar un sobrecost. 

 

Aquest fet serà clau en el disseny de l’envàs, la formulació del producte i en la 

transmissió del missatge. S’ha de tenir en compte que aquest tipus de consumidor 

final jove és molt poc fidel a una marca o producte, això pot ser un gran avantatge 

per petites empreses penetrin al mercat, ja que les grans empreses poden crear 

consumidors nous i d’aquests un alt percentatge poden canviar de marca pel simple 

fet de provar. Aleshores el disseny i la comoditat i la qualitat organolèptica juguen un 

paper fonamental. 
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Figura 23. Consums per càpita dels plats preparats 

Font: Distribució y Consumo maig-juny (2006) 
 

En funció de les dades presentades i sobretot de les conclusions extretes de l’estudi 

de mercat propi, realitzat especialment per el present projecte (veure Estudi de 

mercat propi) es classifica el segment a què es dirigirà el producte principal 

d’easyline. La taula 19 resumeix el perfil del consumidor final a què es dirigeix el 

producte: 
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Edat 
Mida de la 

família 

Lloc de 

compra 

Avantatges 

buscades 

Format 

Desitjat 

Valor 

percebut 
Gènere 

20-39 1-2 Supermercat 
Sabor, salut i  

comoditat 

250-500 

ml 
1-1.95€ 

Femení 

preferentment 
Taula 19.Perfil del consumidor final 

Font: elaboració pròpia 

 

També s’ha de tenir en compte els clients directes són els minoristes i distribuïdors. 

Aquest poden tenir preferències diferents a les del consumidor final. Aquestes 

preferències s’han reflectit en la taula 20: 

 

Avantatges desitjats pel client detallista o distribuïdor 

Alt marge comercial 

Fiabilitat de lliurament 

Alta rendibilitat lineal en botiga 

Alt nivell de qualitat 

Bon servei postventa 

Bona rotació en botiga 
Taula 20. Avantatges que busca el minorista / distr ibuïdor 

Font: elaboració pròpia 

 

5.1.5. Estimació de ventes 

 

Amb totes les dades anteriors es considera que l’empresa d’estudi pot assolir al 

segon any una quota de mercat del 0.3%. Si es considera que el mercat de les 

sopes i cremes a Catalunya té unes vendes total de 60.000.000€, amb un 

creixement, del 52%. Seria raonable esperar que aquest creixement es mantindrà 

tan sols durant la fase de creixement i desenvolupament del producte, i es reduirà 

en entrar a la fase de maduresa. 

 

Per avalar les xifres obtingudes, s’ha buscat un informe subministrat per INFORMA 

D&B, S.A (veure l’Annex V. Consultes i comunicacions), d’una empresa similar: 

SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA CORTIJO DEL GAVILAN. 

 

Aquesta empresa va prendre la forma jurídica de cooperativa i consta de 6 

treballadors. L’any 2.000 van tenir una facturació de 114.192€, si actualitzem 

aquestes ventes segons el valor d’IPC que dóna l’institut nacional d’estadística entre 

el 2000 i el 2008 surt unes ventes a valor actual de 152.446€. 
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  Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 

Quota de mercat. [%] 0,20% 0,30% 0,35% 0,43% 0,51% 

Creixement del mercat 
total. [%] - 40% 30% 20% 10% 

Vendes totals mercat. 
[€] 60.000.000 84.000.000 109.200.000 131.040.000 144.144.000 

Vendes. [€] 120.000 252.000 382.200 567.840 732.732 

Taula 21. Estimació de vendes 
Font: elaboració pròpia amb Distribució y Consumo maig-juny (2006) 

 

5.1.6. Perfil dels preceptors 

 

Els preceptors més importants i influents en la compra d’aquest tipus de producte 

son el dependent o comerciants, sobretot en el cas de petits comerços. Metges 

dietistes i personals relacionat amb la nutrició i la dietètica també poden actuar com 

a importants preceptors. I no podem descuidar els clients que ja han provat el 

producte i poden recomanar el seu consum.  

 

Per un producte amb una capacitat de promoció limitada com és el cas, el fet de 

guanyar-se la confiança dels preceptors és fonamental. El següent quadre ens pot 

ajudar a identificat els beneficis valorats per cada un dels preceptors. 

 

Preceptor Qualitat valorada 

Dependent i 

Comerciant 
Rappels i comissions per ventes 

Dietista Beneficis per la salut, indicacions clares i fiables. 

Altres clients Qualitat organolèptica 

Taula 22. Valoracions dels preceptors 
Font: elaboració pròpia 

 

5.1.7. Estudi de la competència 

 

La competència és força variada però l’estudi es centra en la competència més 

directa, que ofereix un producte molt similar: sopes i cremes líquides. 
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En resum s’han analitzat diferents marques representatives del sector i s’ha buscat 

la posició que ocuparia Fressel en el següent panorama. Tal com es pot veure en la  

Taula 23, Fressel busca una estratègia similar a les cremes de verdures Hacendado 

(marca blanca dels supermercats Mercadona) però amb una diferència evidents en 

la distribució i amb un posicionament lleugerament mig – alt, en lloc de mig - baix. 

 

Estratègies Knorr Ferrer Alvalle Florette (cremes) 

General 
Busca una situació 

de lideratge 

Formar una imatge 

de tradició i qualitat 

Mantenir-augmentar 

quota de mercat 
Diversificació 

Política de 

Producte 

Diversificat 

Envàs Bric 500 ml 

Imatge Jove 

Conserva Artesanal 

Envàs de vidre 

Envàs Bric 500 ml 

Imatge Fresca 

Producte Fresc 

Envàs en Barqueta 

Política de 
Preus 

Mig – Alt Alt Mig – Alt Alt 

Política de 

Distribució 
Súpers – Hipers 

Súpers – Hipers 

Botigues tradicionals 
Súpers – Hipers 

Súpers – Hipers 

Canal Curt 

Política de 
Promoció 

Molta Publicitat en 

tots els medis, inclòs 

molts anuncis en TV 

Tríptics i premsa 

escrita 

Tríptics i premsa 

escrita 

Tríptics i premsa 

escrita 

Taula 23. Estratègies dels competidors en el mercat  de sopes i cremes 
Font: elaboració pròpia amb dades de la OCU (2007)  

 

Estratègies Fressel Hacendado Aneto Don Simon 

General 
Penetració en el 

mercat formant una 

imatge de Salut 

Pràctic, bona relació 

qualitat - preu 
Mantenir la qualitat 

Mantenir quota de 

mercat 

Política de 

Producte 
Flow pack. 500 ml Flow pack. 500 ml 

Conserva Artesanal 

Envàs de vidre 

Envàs Bric 500 ml 

Imatge Fresca 

Política de Preus Mig – Alt Mig - baix Mig – Alt Alt 

Política de 
Distribució 

Súpers – Hipers 

Botigues tradicionals 
Supermercats propis 

Súpers – Hipers 

Botigues tradicionals 
Súpers – Hipers 

Política de 
Promoció 

Tríptics i premsa 

escrita 

Descomptes a 

majoristes i 

minoristes 

Merchandising, 

catàlegs del propi 

establiment 

Tríptics i premsa 

escrita i poca TV 

Tríptics i premsa 

escrita i poca TV 

Taula 23 (bis). Estratègies dels competidors en el mercat de sopes i cremes 
Font: elaboració pròpia amb dades de la OCU (2007)  
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La taula 24 resumeix les principals característiques d’alguns productes de la 

competència, tots són crema de barreja de verdures: 

 

Marca i 

producte 
Envàs Refrigerat 

Valor 

energètic 

(kcal/100 g) 

Contingut 

(ml) 

Knorr Tetra brick No 31 500 

Gallina 

Blanca 
Tetra brick No 32 500 

Florette Barqueta Si 64 240 

Gran cocina 

kaiku 
Tetra brick No 36 500 

Hacendado Flow pack No 34 330 

Taula 24. Característiques de la competència 
Font: elaboració pròpia amb dades de la OCU (2007)  

 

Marca i 

producte 
Preu (€/L) Comentari 

Knorr 2.63 
No està ben 

triturada 

Gallina Blanca 2.43 Líquida 

Florette 8.35 Salada 

Gran cocina 

kaiku 
2.75 Salada 

Hacendado 1.3 Cremosa 

Taula 24 (bis). Característiques de la competència 
Font: elaboració pròpia amb dades de la OCU (2007)  

 

També s’ha optat per fer un anàlisis diferencial semàntic dels principals 

competidors. Aquest tipus d’anàlisis permet fer-se una idea ràpida del perfil de 

l’empresa. 
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 -3 -2 -1 0 1 2 3  

Menys saludable    •  •  Més Saludable  

Pes excessiu        Pes reduït 

Sabor artificial        Sabor natural 

Disseny poc atractiu        Disseny atractiu 

Preu alt •       Preu Baix 

Knorr  

Florette 

Hacendado 
Taula 25. Anàlisis diferencial semàntic 

Font: elaboració pròpia amb dades de la OCU (2007) 

 

En l’anàlisi diferencial semàntic, la banda dreta representen els aspectes valorats 

positivament pels compradors, mentre que la banda esquerra representen els 

aspectes negatius. 

 

En principi la millor valoració, és per les cremes Florette, però presenten un 

problema important: l’elevat preu, quasi quatre vegades superior a la resta. 

 

Tenint en compte tots els factors amb la mateixa ponderació, la millor crema de 

verdures és la de Hacendado (6 punts), seguida per Florette (5punts) i finalment per 

Knorr (3 punts). 

 

5.2. Estudi de mercat propi 
 

L’estudi de mercat propi (realitzat per mi mateix) es basa en una enquesta (veure 

Annex I) realitzada a 38 persones , i amb l’anàlisi posterior dels resultats. 

 

La població de l’enquesta es considera que és la població de Catalunya. 

La mostra s’ha escollit intentant obtenir representats dels diferents segments del 

mercat, segons els criteris de segmentació de la taula 26. 
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L’enquesta consta de deu preguntes, les tres primeres serveixen per segmentar al 

entrevistat i les altres set preguntes van dirigides a ser tingudes en compte per la 

posterior definició del producte a través del marketing mix. 

 

Segmentació dels entrevistats: 

 

Criteri de segmentació Segments Enquestats 

Gènere 
Home 

Dona 

17 

21 

Grup d’edat 

20 – 29 

30 - 39 

40 - 49 

>= 50 

12 

15 

4 

7 

Mida família 

Un 

Dos 

Tres 

Més de tres 

11 

14 

11 

2 

Mida total de la mostra 38 

Taula 26. Segmentació de l’enquesta 
Font: elaboració pròpia 

 

5.2.1. Resultats i anàlisis per pregunta 

 

• Consumeix cremes de verdures fetes a casa? 

 

Segons els gràfics anteriors, es pot observar que les dones soles consumir més 

cremes que els homes. 

 

Segons la segmentació de mida de família es pot veure una clara diferència, al 

disminuir la mida de família també disminueix el consum de cremes fetes a casa.  

 

Si ens fixem amb els grups d’edat també es veu una certa tendència on els grups 

més joves solen menjar menys cremes fetes a casa que els grups de més edat. 
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Resultats Globals

De manera habitual
11%

Mai
44%

Ocasionalment
45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mai Ocasionalment De manera habitual

Dona

Home

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Un Dos Tres Més de
Tres

Tamany de familia

Mai

Ocasionalment

De manera habitual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 - 29 30 - 39 40 - 49 >= 50

Grup d'edat

Mai

Ocasionalment

De manera habitual

 
Figura 24. Resultats pregunta: consumeix cremes de verdures fetes a casa 

Font: elaboració pròpia 

 

• Consumeix cremes de verdures envasades? 
 

Segons els gràfics anteriors, es pot observar que el grup de dones consumeix més 

cremes de verdures envasades que els homes. 

 

Segons el segment de mida familiar s’observa que, a diferencia de les cremes fetes 

a casa, les famílies petites solen consumir més cremes de verdures envasades que 

les famílies de tres o més membres. 
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Segons l’edat, s’observa una situació similar. Els grups més joves consumeixen més 

cremes envasades que els grups de major edat. 

 

Resultats Globals

De manera habitual
21%

Mai
42%

Ocasionalment
37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mai Ocasionalment De manera habitual

Dona

Home
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40%

50%

60%
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80%

90%

100%

Un Dos Tres Més de
Tres

Tamany de familia

Mai

Ocasionalment

De manera habitual

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20 - 29 30 - 39 40 - 49 >= 50

Grup d'edat

Mai

Ocasionalment

De manera habitual

 
Figura 25. Resultats pregunta: consumeix cremes de verdures envasades 

Font: elaboració pròpia 

 

• Lloc de compra (real o hipotètic)? 

 

Segons els gràfics anteriors, es pot observar com en general no hi ha gaires 

diferències entre homes i dones pel que fa la lloc de compra. En tots els casos el 

lloc preferent són supermercats i hipermercats. 
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Segons el segment de mida familiar s’observa molta variabilitat, tot hi que hi ha un 

clar domini dels supermercats en la gent que viu sola i en els hipermercats en les 

famílies de tres membres. 

 

Segons la franja d’edat també s’observa molta variabilitat, tot i que les persones de 

40- 49 anys són les que més varien el seu lloc de compra, mentre que les persones 

de 20-29 anys solen comprar en grans superfícies.  

 

Resultats Globals

Botiga 
especialitzada o 

“gourmet”
11%

Botiga tradicional
11%

Hipermercat
32%

Supermercat
46%

0%
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50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Home
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90%

100%
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Grup d'edat

Botiga especialitzada o
“gourmet”
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Supermercat

 
Figura 26. Resultats pregunta: lloc de compra 

Font: elaboració pròpia 
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• Quin preu estaria disposat a pagar per una ració de  crema de verdures?  

 

Pel que fa a la percepció del valor del producte no hi ha diferencies apreciables 

entre homes i dones. En ambdós generes hi ha un clar domini de trobar un preu just 

per una ració de cremes de verdures entre 1 i 2 euros. 

 

Les famílies grans estan, en general disposats a pagar menys que les parelles o 

persones que viuen soles. Les persones més joves de 20-29 anys troben que el 

preu més just es troba entre 1 i 2 euros, a mesura que augmenta l’edat la valoració 

del producte es més variant. 

 

Resultats Globals

0,5 – 0.99 €
26%
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58%
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16%
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Figura 27. Resultats pregunta: quin preu estaria di sposat a pagar? 

Font: elaboració pròpia 
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• Quin tipus de format s’adaptaria millor a les seves  necessitats? 

 

No s’observen diferències significatives entre homes i dones en la preferència de 

l’envàs. En canvi en la segmentació de mida familiar s’observa que les famílies 

grans prefereixen la botella de vidre, mentre que les persones que viuen soles opten 

per l’envàs flow-pack.  

 

En la segmentació d’edat, s’observa clarament com les persones més grans 

prefereixen la botella de vidre, en canvi les persones més joves prefereixen el 

tetrabrik i el flow-pack. 

 

Resultats Globals
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Figura 28. Resultats pregunta: quin envàs prefereix ? 

Font: elaboració pròpia 
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• Preferiria adquirir el producte fresc (refrigerador ) o en conserva (fora 
del refrigerador)? 

 

Resultats Globals
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Figura 29. Resultats pregunta: prefereix fresc o no  fresc? 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquesta pregunta les diferencies entre les respostes donades per homes i dones 

són molt petites, en ambdós generes hi ha una clara preferència per les cremes de 

verdures fresques que es trobarien en el refrigerador. 

 

Per mida familiar, al augmentar els membres d’una família, hi ha més preferència 

per les cremes no fresques que es poden guardar fora de la nevera. 
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Segons els grups d’edat, els grups més joves són els que més preferència tenen per 

les cremes de verdures fresques. 

 

• Quin seria el lloc de consum habitual (real o hipot ètic)? 

 

Resultats Globals
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Figura 30. Resultats pregunta: lloc de consum? 

Font: elaboració pròpia 

 

En aquesta pregunta sí que es pot observa una certa diferència en les respostes 

entre homes i dones: les dones consumirien el producte a casa mentre que els 

homes ho farien tant a casa com a la feina. 
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Segons la mida familiar, s’observa un com a mesura que la família augmenta, també 

augmenta la possibilitat de consumir el producte a la feina. 

 

Segons el grup d’edat, la gent jove és més propensa a consumir el producte tant a 

casa com a la feina mentre que la gent més gran solament consumirien el producte 

a casa. 

 

5.2.2. Conclusions de l’estudi de mercat 

 

Les dones, en general, són més consumidores de cremes de verdures que els 

homes, tant fetes a casa com envasades. Aquest fet es podria explicar per la 

percepció que hi ha de que es tracta d’un producte sa i amb poques calories. 

 

La percepció del preu deixa clar que el preu del producte ha de tenir un preu entre 

un i dos euros. 

 

El públic més jove i les persones que viuen soles són els que més consumeix 

cremes de verdures envasades, i ho fan tant per menjar tant a casa com a la feina. 

 

El lloc preferit de compra són els supermercats. 

 

L’envàs de botella de plàstic no sembla agradar a cap grup, mentre que el flow-pack 

és el preferit entre la gent més jove. 

 

Hi ha una clara preferència per les cremes fresques, aquesta és una oportunitat 

clara del mercat ja que l’oferta actual de cremes fresques és molt petita. 
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5.3. Marketing mix 
 

5.3.1. Política de producte i proposta de posicionament 

 

Es volen seguir 4 línies de productes:  

 

LÍNIES DE 

PRODUCTES 
DESCRIPCIÓ MARCA 

EASYLINE Comoditat i estil dirigit al públic jove Pròpia 

TRADICIONAL Alta qualitat, productes tradicionals. 
Del 

distribuïdor 

ECOLÒGIC Productes ecològics certificats 
Del 

distribuïdor 

DIETÈTICA/FUNCIONAL 
Productes funcionals (colesterol, 

obesitat, etc..) 
Pròpia 

Taula 27.Línies de productes 
Font: elaboració pròpia 

 

Si ens centrem en el producte de cremes de verdures que correspondria a la línia de 

productes easyline tenim el següent quadre: 

 

ATRIBUTS SOPES I CREMES 

Denominació Crema de verdures fresques 

Temperatura de conservació 5ºC 

Contingut 330 ml 

Temps de caducitat 90 dies 

Característiques físiques i de disseny Minimalista, jove, natural i fresc 

Envàs Envàs flexible 

Embalatge Caixes de 25 unitats 

Nivell de qualitat Mitja - alta 

Termini de lliurament 1 dia 
Taula 28. Atributs del producte easyline 

Font: elaboració pròpia 

 

Les diferents línies de productes s’aniran comercialitzant a mesura que el producte 

entri en la fase de maduresa, però al principi es començarà a comercialitzar 
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solament la gamma easyline, degut al context econòmic actual s’ha pensat que s’ha 

de pensar amb un producte simple i sense filigranes. 

 

Per tant, la proposta de posicionament de la línia easyline serà d’un producte de 

qualitat intrínseca elevada amb preu mig o mig - baix: 

 

 
Figura 31. Proposta de posicionament 

Font: elaboració pròpia 

 

La idea és simplificar fins a poder oferir un producte de qualitat produït amb 

verdures fresques i al no estar esterilitzat serà un producte de una qualitat superior 

al de la competència. 

 

Els costos unitaris de l’envàs flexible són clarament més baixos que altres tipus 

d’envasos, per tant, es podrà sortir al mercat amb uns preus relativament 

competitius. 

 

Tenint en compte els 90 dies de caducitat, s’haurà d’estudiar detalladament el temps 

de residència del producte des del dia de producció fins el dia de compra. Amb un 

senzill càlcul, es recomanarà l’stock ideal en botiga, es calcularà en cada cas a 

partir de les dades experimentals, segons l’equació 4: 

 

Alta qualitat Baixa qualitat 

1     2     3     4     5     6     7    8    9    10 

1   

2   

3     

4     

5     

6     

7    

8    

9    

10 

Preu elevat 

Baix preu 
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S

V
τ =             Equació 4 

 

On:  

τ = és el temps de residència considerant unes ventes amb distribució general. 

V =unitats venudes per dia. 

S = Stock en botiga. 

 

Es buscarà sempre un temps de residència de 85 dies. Aquest valor es considera 

força conservador ja que no te en compte que l’establiment funcioni amb sistema 

FIFO, el qual permetria augmentar el temps de residència. 

 

Si es te en compte que l’embalatge és de 20 unitats, En el cas de que les ventes a 

botiga siguin menors de 0.23 unitats per dia , l’establiment es trobaria amb 

problemes de caducitat, i per tant, en aquest cas no seria viable la venta de cremes 

fresques. 

 

 
Figura 32. Possible imatge final del producte 

Font: elaboració pròpia 
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5.3.2. Política de preus 

 

En tot moment es te en compte la fase del cicle de vida en què ens trobem (fase de 

creixement), però en el cas d’introducció o penetració en el mercat, i en el context 

de crisi econòmica i contenció de costos per part de les famílies. 

 

No sembla que hi hagi cap més alternativa que utilitzar una política de preus de 

penetració, amb marges comercials baixos on la contenció en els costos serà un 

factor clau per l’èxit del projecte. 

 

Al ja existir productes similars al mercat, el preu el determinaran les marques 

blanques del sector, com a preu base. Per tant la política de preus serà estar 

lleugerament per damunt dels preus de marques blanques com Hacendado (marca 

blanca dels supermercats Mercadona) per poder competir directament amb aquests 

productes. 

 

Per tant, la línia estratègica de preus en general serà la de reducció de marges en 

totes les línies de productes.  

 

LÍNIES DE PRODUCTES 
MARGE COMERCIAL ORIENTATIU 

RESPECTE EL PVP (SENSE IVA) 

EASYLINE 35% 

TRADICIONAL 40% 

ECOLÒGIC 30% 

DIETÈTICA/FUNCIONAL 40% 
Taula 29. Marge comercial per línia de productes 

Font: elaboració pròpia 

 

5.3.3. Política de distribució 

 

L’estratègia de distribució és la de cobrir l’àmbit geogràfic proper dins l’àmbit 

regional de Catalunya (principalment província de Barcelona).  

 

En un principi es vol utilitzar un canal de distribució llarg amb distribuïdor per tal de 

simplificar les operacions. De tota manera cada línia de producte te una distribució 

final diferent, a la taula 30, es pot veure un resum de les estratègies de distribució 

de cada línia de producte: 
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LÍNIES DE 

PRODUCTES 
DETALLISTA 

TIPUS DE 

DISTRIBUCIÓ 

EASYLINE Supermercats Intensiva 

TRADICIONAL Botigues especialitzades Exclusiva 

ECOLÒGIC 

Botigues especialitzades en productes 

ecològics i seccions de productes 

ecològics de grans superfícies 

Exclusiva 

DIETÈTICA / 

FUNCIONAL 
Botigues especialitzades Selectiva 

Taula 30. Tipus de distribució per línia de product es 
Font: elaboració pròpia 

 

Es pot observar com les línies de producte tradicional i ecològic s’utilitza un tipus de 

distribució exclusiva, es refereix des de el punt de vista que només s’utilitzarà un sol 

majorista en cada cas, que aportarà la seva marca i els seus clients. 

 

És important tenir en compte que els distribuïdors necessiten de transport i 

magatzem refrigerat, ja que es tracta d’un producte fresc que necessita una 

temperatura de conservació de 5ºC. 

 

Evidentment, la capacitat de producció ha de ser flexible i ha de créixer en funció de 

les ventes. Per aquest motiu, la política de distribució s’ha de concentrar, 

inicialment, en una petita àrea geogràfica per poder tenir una quota de mercat 

relativament important en uns pocs punts de venta, i posteriorment anar ampliant-se 

geogràficament. 

 

5.3.4. Política de promoció 

 

La promoció serà baixa, un dels motius per treballar amb distribuïdors és la de 

disminuir els costos amb promoció, la política de marketing es basa en oferir una 

alta qualitat a un preu baix, per tant la reducció de costos és un dels punts més 

importants. 

 

De totes manera les accions de promoció es resumeixen a la taula 31: 
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MEDI DE 

PROMOCIÓ 
DESCRIPCIÓ OBJECTIU COST (€) 

Follets 

Es tracta de follets informatius de 

producte dirigits a majoristes i 

distribuïdors 

Captar 

distribuïdors 
2000 

Internet Utilitzant el google adds 
Donar a conèixer 

el producte 
1000 

Visites comercials 

autònoms 

Oferir el producte directament als 

distribuïdors que siguin 

interessants 

Captar 

distribuïdors 

10% 

comissió 

1er any 

Importants 

descomptes 
Al  punt de venta 

Captar nous 

consumidors 

Preu de 

cost 
Taula 31. Promocions per línia de productes 

Font: elaboració pròpia 

 

Evidentment, també es faran visites comercials per part de l’emprenedor. 

 

5.4. Descripció tècnica del producte 
 

Després de l’estudi i conclusions de del marketing mix s’ha de definir el producte. 

Com ja s’ha comentat el producte constarà de diversos formats i varietats, però tot el 

projecte sempre es refereix al producte bàsic. Les característiques principals s’han 

descrit en l’apartat 1.2.1 Política de producte i posicionament.  

 

El producte serà envasat en calent a uns 80ºC i refredat bruscament, una vegada 

envasat, fins a 10ºC d’aquesta manera s’obtindrà un producte pasteuritzat d’alta 

qualitat, superior a la dels productes esterilitzats. La contra partida és que necessita 

un emmagatzematge i distribució refrigerat, i la data de caducitat serà de només 90 

dies. 

 

Els ingredients seran productes frescos, aquesta és una diferència molt important en 

relació a altres productes com les cremes Knorr. Aquesta i altres companyies, 

utilitzen el la formulació dels seus productes ingredients deshidratats, provinents de 

línies de producció de cremes i sopes deshidratades. 
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En la figura 33 es pot veure una imatge de l’envàs flexible que es vol utilitzar, es 

tracta d’un envàs molt pràctic: és econòmic, fàcil emmagatzematge tant buit com 

ple, pes reduït i bones propietats de preservació del producte. 

 

 
Figura 33. Envàs flexible 

Font: http://www.mondigroup.com 

 

Les propietats i el cost de l’envàs és un punt fonamental: s’haurà d’adaptar al procés 

productiu, i a les necessitats desitjades de conservació del producte amb un cost 

baix. 

 

5.4.1. Característiques principals dels materials de l’envàs 

 

Les propietats barrera estan definides per la permeabilitat d’aquesta als diferents 

gasos que poden degradar el producte, en el cas de cremes de verdures: el vapor 

d’aigua, l’oxigen. En altres casos com l’envasat d’hortalisses crues es tindria en 

compte la permeabilitat al diòxid de carboni i al nitrogen, per exemple. 

 

Els envasos actuals, utilitzen films multicapa per tal d’aprofitar les diferents 

propietats de cada material. Per tant, son molt comuns combinacions de cinc o set 

capes. 

 

• Permeabilitat al vapor d’aigua en g/m2/24h 
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Espessor  

40 micres 100 micres 500 micres 

PA 20 10  

OPA                                   (15 micres) 20    

APET (amorf) 5 2 0.4 

PETP orientat                      (12 micres) 5    

PS 30 12 2.5 

PCV 5.5 2.5 0.5 

PP 1.5 0.5 0.1 

OPP                                     (20 micres) 1    

PE 2 1  

Film recobriment nitrocel·lulosic  (35g) 25    

Film recobriment nitrocel·PVdC (35g) 2.5    

Làmina d’alumini                 (12 micres) 0    
Taula 32. Permeabilitats al vapor d’aigua 

Font: http://www.suedpack.com 

 

Es considera vàlida una permeabilitat de 1.5 g/m2/dia o inferior. 

 

• Permeabilitat al oxigen en cm3/m2/bar/24h 

Espessor  

40 micres 100 micres 500 micres 

PA 25 10  

OPA                                   (15 micres) 30    

APET (amorf) 45 20 3.5 

PETP orientat                    (12 micres) 80    

PS 3000 1500 300 

PCV 100 40 8 

PP 1500 500 125 

OPP                               (20 micres) 1500    

PE 3000 1500 300 

Film vernís nitrocel·lulosic         (35g) 125    

Film vernís nitrocel·PVdC          (35g)  10    

Làmina d’alumini                 (12 micres) 0    

EVOH                                    (3 micres) 1    
Taula 33. Permeabilitats al oxigen 

Font: http://www.suedpack.com 
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Es considera acceptable una permeabilitat de 100 cm3/m2/bar/dia o inferior 

 

• Resistència a la llum 

 

La llum pot causar o accelerar els processos de degradació dels aliments. 

Existeixen recobriments per protegir dels raigs U.V, però la millor opció és tintar els 

materials, utilitzar films metal·litzats o amb la pròpia impressió de l’envàs. Tots ells 

poden ser vàlids. 

 

• Resistència a la temperatura 

 

La resistència a la temperatura és summament important, tant pel procés d’envasat, 

el termosellat, els possibles tractaments posteriors (pasteurització, esterilització o 

congelació) i en el moment del consum (microones, forn). 

 

Material 
Temp. de 

soldadura (ºC) 

Temp. De 

termoformat (ºC) 

Temp. 

d’envasat (ºC) 

Temp. de 

tractament (ºC) 

PE 80 130 100 100 

HDPE 150 140 100 120 

PA - 80 100 135 

OPA - - 100 135 

PETP - 130 100 135 

O-PETP - - 100 135 

C-PETP - 160 100 >200 

A-PETP - 120 65 - 

PP 180 155 100 135 

OPP - - 100 125 

PS - 130 65 85 

EPS - 120 80 - 

OPS - 120 65 - 

PVC - 130 65 - 

Surlyn 110 80 70 70 

EVOH - - 100 125 

PVDC - - 100 135 
Taula 34. Resistències tèrmiques 

Font: http://www.suedpack.com 
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A l’hora d’avaluar les propietats tèrmiques d’un film multicapa, s’agafarà com a 

temperatura de referència la menys favorable. 

 

En el cas del present projecte es consideren acceptables temperatures d’envasat de 

100 ºC o superiors. 

 

A partir de les anterior consideracions es determina un sistema multicapa de 7 

capes PA/PA/EVOH/PA/PE (veure figura 34) molt utilitzat en la indústria alimentaria. 

 

 
Figura 34. Permeabilitats al oxigen 

Font: http://www.suedpack.com 

 

Poliamida: té bones propietats barrera, ofereix una bona resistència mecànica. 

 

EVOH: Copolímer d’alcohol polivinílic i d’etilè, el qual posseeix las excel·lents 

propietats barrera als gasos. 

 

Polietilè: està en contacte amb el producte i té propietats termosellables. 

 

 

 



   

 

81 

 

Memòria 

6.  PLA DE RECURSOS HUMANS 
 

6.1. Nombre de treballadors i competències professionals 
 

El nombre de treballadors s’anirà augmentant a mesura que es vulgui augmentar la 

capacitat de l’empresa. Però en principi, per utilitzar la maquinaria actual amb un 

òptim rendiment el personal necessari seria: 

 

LLOC  DE 

TREBALL 
NÚMERO 

FORMACIÓ 

DESITJADA 
SALARI   BRUT 

ANUAL   

Administrador 
Organització industrial o 

MBA 

Director 

d’administració 

Administració 

d’empreses 

Director de 

producció 

1 

Enginyeria Tècnica 

30.000€ 

Director de 

Compres 

Administració i direcció 

d’empreses 

Director de 

marketing i ventes 

1 
Administració i direcció 

d’empreses 

30.000€ 

Aprovisionador Estudis secundaris 

Administratiu 
1 

Estudis secundaris 
18.000€ 

Operari 2 
Carnet de Manipuladors 

d’aliments 
15.000€ 

  Total 108.000€ 
Taula 35. Funcions i Retribucions del personal a pa rtir del 4er any 

Font: elaboració pròpia 

 

Durant els dos primers anys es prescindirà del Aprovisionador/Administrador, 

aquestes tasques les desenvoluparan de la següent manera: 
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LLOC  DE 

TREBALL 
NÚMERO 

FORMACIÓ 

DESITJADA 
SALARI   BRUT 

ANUAL   

Administrador 
Organització industrial o 

MBA 

Director 

d’administració 

Administració 

d’empreses 

Director de 

producció 
Enginyeria Tècnica 

Administratiu 

1 

Estudis secundaris 

30.000€ 

Director de 

Compres 

Administració i direcció 

d’empreses 

Director de 

marketing i ventes 

Administració i direcció 

d’empreses 

Aprovisionador 

1 

Estudis secundaris 

30.000€ 

Operari 2 
Carnet de Manipuladors 

d’aliments 
15.000€ 

  Total 90.000€ 
Taula 36. Funcions i Retribucions del personal del 1er any al 3er any 

Font: elaboració pròpia 

 

Altres figures importants en l’empresa com el comptable, venedors autònoms,  

l’advocat d’empresa o especialistes en manteniment d’instal·lacions i maquinaria, 

seran subcontractats. 

 

6.2. Organigrama 
 

L’estructura organitzava de l’empresa serà molt simple, a més molts dels llocs de 

treball seran coberts per la mateixa persona, posteriorment, a mesura que l’empresa 

vagi creixent en complexitat, els llocs de treball seran cada vegada més 

especialitzats i es fitxarà gent nova per cobrir aquestes necessitats. 

 

L’organigrama inicial serà tal com es mostra a continuació: 
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Figura 35. Organigrama 

Font: elaboració pròpia 

 

6.3. Anàlisis i descripció dels llocs de treball 
 

• Administrador : és el màxim responsable de l’organització, les seves 

funcions són principals són les de coordinar tots els departaments, buscar 

finançament per futures inversions, definir juntament amb la resta de 

departaments la línia estratègica a seguir per l’empresa i prendre les 

decisions a llarg termini. 

 

Per altra banda, l’administrador és el responsable legal de l’empresa, si 

aquesta comet alguna infracció o negligència, l’administrador podria ser 

acusat i condemnat a reparar els danys amb el seus bens propis actual i 

futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

(Jordi Rius) 

 

Resp. Compres 

(Laura Fernàndez) 

Resp. 

Administració 

(Jordi Rius) 

 

Resp. Producció 

(Jordi Rius) 

Resp. Marqueting i 

ventes  

(Laura Fernàndez) 

 

 
Aprovisionador 

(Laura Fdz Temp.) 

 

Administratiu 

(Jordi Rius Temp.) 

 

2 Operaris 
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Fitxa tècnica 

Denominació Administrador 

Departament Direcció 
Nivell Salarial 30.000€ 
Categoria laboral Llicenciat 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Administrador 
Funció general o missió Màxim responsable de l’organització 

Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Organitzar els demés departaments, definir 
l’estratègia general de l’empresa i prendre 
decisions a llarg termini. 
Tractar els temes importants de finançament i 
gestió de l’empresa. 

Supervisió rebuda Indicadors generals. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc És el responsable legal de l’empresa 
Taula 37. Fitxa de lloc de treball: Administrador 

Font: elaboració pròpia 

 

• Responsable de compres : el seu objectiu principal és la tractar amb 

proveïdors per tal d’aconseguir la millor matèria prima als millors preus i 

pactar les especificacions de qualitat que han de complir. 

 

També és important la tasca de control i avaluació de proveïdors, en funció 

d’uns paràmetres predefinits, tals com el temps de lliurament, el compliments 

de les especificacions. D’aquesta manera s’aconseguirà la millora del nostres 

proveïdors. 

 

Per tant, és requereix d’una persona coneixedora del sector i amb bones 

habilitats negociadores. 
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Fitxa tècnica 

Denominació Resp. De compres 

Departament Compres 
Nivell Salarial 30.000€ 
Categoria laboral Llicenciat 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Administrador 
Funció general o missió Responsable del dept. De compres 
Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Negociar amb proveïdors. 
Assegurar la qualitat dels proveïdors. 

Supervisió rebuda Indicadors de qualitat dels proveïdors. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc Coneixedor del sector i habilitats de negociació 
Taula 38. Fitxa de lloc de treball: Resp. De Compre s 

Font: elaboració pròpia 

 

• Responsable d’administració :  el seu objectiu és portar la comptabilitat i el 

control econòmic – financer de l’empresa. Ha de ser capaç de desenvolupar i 

analitzar la comptabilitat analítica i control de costos. També es requereix 

que tingui coneixements de fiscalitat. 

 

Fitxa tècnica 

Denominació Resp. d’administració 

Departament Administració 
Nivell Salarial 30.000€ 
Categoria laboral Llicenciat 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Administrador 
Funció general o missió Responsable del dept. D’administració 

Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Portar la comptabilitat i el control economic – 
financer de l’empresa. 
Control fiscal 

Supervisió rebuda Indicadors financers. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc Formació en comptabilitat, finances i fiscalitat 
Taula 39. Fitxa de lloc de treball: Resp. Administr ació 

Font: elaboració pròpia 
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Aquesta figura també s’encarregarà de controlar les part informàtica i de 

tecnologies de la informació. Per tant, també hauria de tenir coneixements 

informàtics al nivell d’analista de sistemes. 

 

• Responsable de producció : la seva funció principal és la de planificar i 

controlar la producció el manteniment. Ha de complir amb les especificacions 

de qualitat dels productes mantenint els costos controlats. 

Per tant, ha de tenir coneixements d’enginyeria, de gestió i planificació de la 

producció.  

 

S’encarregarà de trobar el processos i maquinaria més adequada, de 

assegurar la qualitat i vetllar per la seguretat alimentària i laboral.  

 

Fitxa tècnica 

Denominació Resp. De producció 

Departament Producció 
Nivell Salarial 30.000€ 
Categoria laboral Llicenciat 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Administrador 
Funció general o missió Responsable del dept. De producció 

Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Planificació i control de la producció. 
Assegurament de la qualitat. 
Enginyeria i millora de processos. 
Responsable de seguretat laboral 

Supervisió rebuda Indicadors de productivitat, qualitat, i accidents. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc 
Formació en enginyeria, qualitat alimentaria i 
prevenció de riscos laborals 

Taula 40. Fitxa de lloc de treball: Resp. Producció  
Font: elaboració pròpia 

 

• Responsable de marketing i ventes : la seva funció principal és la de 

dissenyar una bona estratègia de marketing, definir els paràmetres del 

marketing mix, dissenyar les accions proporcionals i obrir marcat. Ha de ser 

una persona amb formació sobre marketing i amb dots comercials i de 

negociació. També haurà de controlar i dirigir els comercials autònoms amb 

els que es col·laborarà. 
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També s’encarregarà de fer la previsió de ventes que utilitzarà producció per 

definir la demanda agregada. 

 

Fitxa tècnica 

Denominació Resp. Merketing i ventes 

Departament Marketing i Ventes 
Nivell Salarial 30.000€ 
Categoria laboral Llicenciat 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Administrador 
Funció general o missió Responsable del dept. De marketing i ventes 

Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Definir i executar l’estratègia de màrketing. 
Obrir mercat. 
Control i contacte amb comercials autònoms 
Negociar amb clients i distribuïdors 

Supervisió rebuda Indicadors de ventes. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc Formació marketing i habilitats comercials 
Taula 41. Fitxa de lloc de treball: Resp. Marketing  i ventes 

Font: elaboració pròpia 

 

 Al principi, diferents càrrecs seran responsabilitat de les mateixes persones, per les 

dimensions de l’empresa però en un futur es buscaran persones més 

especialitzades en cada càrrec. A més al principi l’aprovisionador i l’administratiu 

serà la mateixa persona. Per tant, sumen un total de cinc empleats. 
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• Aprovisionador: 

 

Fitxa tècnica 

Denominació Aprovisionador 

Departament Compres 
Nivell Salarial 18.000€ 
Categoria laboral Tècnic administratiu 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Resp. Compres 
Funció general o missió Fer les compres determinades pel MRP 
Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Tractar amb proveïdors. 
Controlar l’stock de matèries primeres 

Supervisió rebuda Indicadors de nivells d’stocks i trencaments. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc Persona metòdica i ordenada. Amb bon maneig 
de les eines informàtiques 

Taula 42. Fitxa de lloc de treball: Aprovisionador 
Font: elaboració pròpia 

 
• Administratiu: 

 

Fitxa tècnica 

Denominació Administratiu 

Departament Administració 
Nivell Salarial 18.000€ 
Categoria laboral Tècnic administratiu 
Estabilitat del lloc Estable 

Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Resp. Administració 
Funció general o missió Portar la comptabilitat diària 
Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Gestió i control de les factures emeses i 
rebudes 

Supervisió rebuda Indicadors de rendiment. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc 
Persona metòdica i ordenada. Amb bon maneig 
de les eines informàtiques 

Taula 43. Fitxa de lloc de treball: Administratiu 
Font: elaboració pròpia 
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• Operari: 

 

Fitxa tècnica 

Denominació Operari 

Departament Compres 
Nivell Salarial 15.000€ 
Categoria laboral Operari 
Estabilitat del lloc Estable /  

 Identificació del lloc de treball 

Superior immediat Resp. Producció 
Funció general o missió Executar la producció  

Tasques, activitats, obligacions i 
responsabilitats 

Dur a terme la producció del productes indicats 
de la manera que se li ha indicat. 
Fer el manteniment autònom de les màquines 
assignades. 
Fer la neteja de la zona assignada 

Supervisió rebuda Indicadors de productivitat, qualitat, i accidents. 
Posició jeràrquica Veure organigrama. (Figura 35) 

Especificació del lloc 
Necessita carnet de manipulador d’aliments 
Persona activa, amb habilitat per tractar amb 
maquinaria industrial. 

Taula 44. Fitxa de lloc de treball: Resp. Administr ació 
Font: elaboració pròpia 
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7.  ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

 

7.1. Dades generals de l’establiment 
 
L’empresa FRESSEL ALIMENTACIÓ vol presentar davant de l’ajuntament de Moià, 

sol·licitud per un projecte Industrial per l’establiment: 

 

Nom establiment : FRESSEL MOIÀ 

NIF: 39379472E 

Adreça :, CARRETERA DE MANRESA A VIC KM 25,7 AFORES S/N, 08180, Moià, 

Bages 13800 

Classificació : III, 7, 2: Tractament i transformació de matèria primera per a la 

fabricació de productes alimentaris d’una capacitat d’elaboració de productes 

acabats fins a 5 t/dia.  

Descripció : Empresa de nova creació d’elaboració i comercialització de sopes i 

cremes de verdures. 

 

7.2. Descripció del projecte 
 

7.2.1. Descripció de l’activitat 

 

L’activitat projectada es caracteritza per la elaboració i comercialització de cremes 

líquides de verdures. 

 

Segons la classificación nacional de actividades Económicas (C.N.A.E.-93):  

1532 - Fabricación de jugos de frutas y hortalizas. 

 

L’horari de treball és de dilluns a divendres en dos torns: de 6:30 a 14:30 i de 14:30 

a 22:30. Hi treballaran un total de tres treballadors, l’administrador de l’activitat i dos 

treballadors més. 

 

El diagrama de procés és pot veure a la figura 6 del mateix document. 

 

7.2.2. Descripció de les instal·lacions 
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L’activitat està situada a les afores de la població de Moià, en un solar aïllat de 1133 

m2 (Segons dades facilitades per l’ajuntament), el qual presenta una edificació de 

planta baixa separada en dos locals independents més altell a la part anterior-nord 

amb una superfície total construïda de 314.60 m2. L’activitat projectada te lloc en el 

local de planta baixa a la zona anterior-nord sota l’altell, i té una superfície 

construïda de 83.50 m2.  

 

La distribució dels espais és la següent: 

 

ZONA 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUÏDA (m 2) 
SUPERFÍCIE 

ÚTIL (m2) 

Obrador (zona calenta)  19.74  

Obrador (zona freda)  17.91 

Magatzem  26.65  

Despatx - oficina  2.24 

Vestuari  2.00 

Lavabo  1.53 

Zona expedició  7.5 

Superfície total construïda 83.50 - 

Superfície total útil  77.57 
Taula 45. Distribució d’espais 

Font: elaboració pròpia 

 

La nau presenta un sistema de ventilació forçada que permet l’entrada i sortida 

d’aire net de l’exterior i l’extracció de l’aire viciat mitjançat la campana extractora 

(amb doble funció: extracció localitzada i extracció difusa) i un extractor a la zona 

dels serveis higiènics que renova al mateix temps l’aire del despatx, dutxa - vestuari 

i dels mateixos serveis higiènics, ja que aquests espais es comuniquen amb reixetes 

de ventilació. També contarà amb una ventilador d’impulsió capaç de compensar 

l’aire extret. 

 

L’abocament d’aigües residuals es durà a terme a través d’una fosa sèptica de 10 

m3 de capacitat, dita fosa es troba soterrada a la banda dreta (entrant a la nau) de 

l’entrada principal. La recol·lecció de les aigües residuals les durà a terme, de 

manera periòdica, un gestor autoritzat. 
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Entre la sortida de les aigües residuals de la nau i l’entrada a la fosa s’instal·larà una 

arqueta per tal facilitar els controls. 

 

La caldera de vapor estarà instal·lada a la sala de vapor (veure plànol 2), dita sala 

consta de suficients reixes per garantir l’aportació necessària d’aire. Al costat de la 

sala de calderes s’instal·larà un dipòsit de 1000 l per emmagatzemat el Gas-oil 

consumit per la caldera. 
 

7.2.3. Consum d’aigua 

 

Consum d’aigua per l’establiment  

Volum total abastat dia (m3/d) 0,5000 

Volum total abastat any (m3/a) 110,0000 

Cabal abocat dia (m3/d) 0,2000 

Cabal abocat any (m3/a) 44 

Cabal abocat màxim dia (m3/d) 0,5000 

Procedència de les aigües abastades Xarxa 

Hi ha abocament al mar? (S/N) N 

Disposa de concessió del Ministeri de Medio Ambiente? (S/N) N 

Volum d’aigües destinades a recirculació (m3/d) 0 

Percentatge d’aigües destinades a recirculació (%) 0 

Ocupació del domini públic? (S/N) N 

Segregació efluents? (S/N) N 
Taula 46. Consum d’aigua 

Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

Aquestes aigües s’aboquen a través d’un punt d’abocament, que presenten les 

característiques particulars que es relacionen a continuació. 

 

Número de punt d’abocament: 

 

Valors del punt d'abocament  

Coordenada UTM X 423803,0000 

Coordenada UTM Y 4629122,0000 

Procedència aigües Xarxa 

Nom llera RIU CALDERS 

Sistema de tractament Cap 
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Cabal abocat dia (m3/d) 0,2000 

Cabal horari (m3/h) 0,0200 

Cabal abocat any (m3/a) 44 

Cabal abocat màxim dia (m3/d) 0,5000 

Cabal abocat màxim hora (m3/h) 0,1000 

Destí de l’abocament CISTERNA A TRACTADOR PRIVAT 

Nom Edar MOIA 

Paràmetres Standard Reglament Guia Ús i Abocaments aigües 

residuals 
Taula 47. Punt abocament 

Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

7.2.4. Consum d’energia 

 

La relació d’energies que s’utilitzen a l’establiment és la següent: 

 

Energia Quantitat Unitat 

Gas natural 5000 Kw·h 

Gas-oil 20000 Kw·h 

Energia elèctrica procedent de fonts externes 10000 Kw·h 
Taula 48. Consum Energia 

Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

 

L’empresa contractarà una potència elèctrica de 9 kw a baixa tensió amb l’empresa 

FECSA, tenint una potència màxima admissible de 24 kw. 

 

La potència de les diferents màquines amb consums elèctrics que s’utilitzen per 

l’elaboració de sopes i cremes són les següents: 

 

Maquinaria Unts Descripció Potència  (kw) Tipus 

Refrigerador 2 
Cambra de panells marca 

TAVER INSTACLACK 
4 

Refrigeració 

Talla – 

verdures 
1 

Marca: ROBOT COUPE 

Model: R301 ultra 
0.6 

Maquinaria 

Pelador de 

verdures 
1 

Marca: SAMMIC 

Model: PP-6 
0.44 

Maquinaria 
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Agitador - 

triturador 
1 

Marca: Silverson 

Model: FX 
4 

Maquinaria 

Envasadora 1 

Marca: IMPROLAC 

Model: Bag-in-box 

Capacitat: 500 unt/h 

1.5 

Maquinaria 

Abatidor 1 
Marca: PALINOX 

Model: EN-4000; elèctric 
7.5 

Refrigeració 

Extractor 1 

Marca: Soler&Palau 

Model: CMT/2-225/ 90 

Cabal: 2000 m3/h 

1.1 

Extracció 

Il·luminació 6 
Fluorescents estancs de  

doble tub. 
0.5 

Lluminàries 

Taula 49. Consum Energia per màquina 
Font: elaboració pròpia 

 

7.2.5. Consum de matèries primeres 

 

Matèria primera Quantitat Unitat 

TOMÀQUET 10000 kg 

CEBA  10000 kg 

OLIS I GREIXOS VEGETALS  5000 kg 

PEBROT 5000 kg 

CARBASSA I CARBASSÓ 10000 kg 

PRODUCTES ALIMENTARIS ELABORATS AMB 

FARINA DE BLAT, FARINA DE BLAT DE MORO, 

FÈCULA I SIMILARS 

10000 kg 

PASTANAGA COMUNA 10000 kg 
Taula 50. Consum Matèries primes 

Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

7.2.6. Principals productes obtinguts 

 

Producte obtingut Quantitat Unitat 

SOPES I BROUS I LES SEVES 

PREPARACIONS 

100000 l 

Taula 51. Producció  
Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 
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7.2.7. Emissions fixes a l’atmosfera 

 

L’establiment disposa de 2 focus emissors fixes a l’atmosfera. 

Les característiques concretes de cada un d’aquests focus són les següents: 

 

Informació del focus emissor número 1 

 

Valors del focus emissor 

Descripció del focus Cocció de les verdures 

Nom del focus Sortida de vapors 

Coordenada UTM X 423803,0000 

Coordenada UTM Y 4629122,0000 

Alçada (m) 6,0000 

Diàmetre (m) 0,2500 

Temperatura sortida de gasos (ºC) 100 

Velocitat de sortida de gasos (m/s) 10 

Cabal de sortida dels gasos (Nm3/h) 1767 

 

Temps de funcionament del focus 

Hores d’emissió al dia 4 

Temps de funcionament del focus  

(hores /any) 

880 

Dies emissió a l’any 220 

 

Si és un focus de procés 

Focus de procés (S/N) S 

Capacitat de producció del procés associat al focus 

emissor: 

1000 l/dia 

Matèries primeres emprades en el procés associat al 

focus emissor: 

Aigua i verdures 

 

Dades de combustible del focus 

Combustible Gas natural 

Observacions - 

Consum mig horari  1,0000 

Unitat kg 
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Dades sobre mesures correctores 

Mesura correctora Filtres (tela, mànigues) 
Taula 52. Informació focus emissió 1 

Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

Informació del focus emissor número 2 

 

Valors del focus emissor 

Descripció del focus Caldera de vapor 

Nom del focus Gassos de combustió 

Coordenada UTM X 423803,0000 

Coordenada UTM Y 4629122,0000 

Alçada (m) 6,0000 

Diàmetre (m) 0,1000 

Temperatura sortida de gasos (ºC) 100 

Velocitat de sortida de gasos (m/s) 10 

Cabal de sortida dels gasos (Nm3/h) 283 

 

Temps de funcionament del focus 

Hores d’emissió al dia 2 

Temps de funcionament del focus  

(hores /any) 

1320 

Dies emissió a l’any 220 

 

Si és un focus de combustió 

Focus de combustió (S/N) S 

Focus de cogeneració (S/N) N 

Temps de funcionament de la xemeneia de by-pass: - 

Hores/dia 6 

Dies/any 220 

Tipus d’instal·lació (Caldera/Motor/Turbina) Caldera 

Potencia nominal (Mw) 100 

 

Dades de combustible del focus 

Combustible Gasoil 

Observacions - 

Consum mig horari  1 
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Unitat kg 

Consum màxim horari  2 

Unitat kg 

Consum màxim anual  1320 

Unitat kg 

 

Dades sobre mesures correctores 

Mesura correctora No disposa de cap sistema 

 

Contaminants per focus 

 

Contaminant Conc. Unit. Em. 

màsica  

(Kg/d) 

Em. 

Màsica 

(Tn/a) 

Ctrol 

DIÒXID DE 

CARBONI 

50 % 5 1,1200 N 

Taula 53. Informació focus emissió 1 
Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

7.2.8. Emissions difuses a l’atmosfera 

 

La instal·lació genera emissions a l’atmosfera no vehiculades per xemeneia 

No Aplica 

 

7.2.9. Generació de residus 

 

Segons el projecte i altra documentació presentada, en l’exercici de l’activitat es 

generaran els següents tipus i quantitats de residus: 

 

Dades del Residu 

Tipus de residu i subproducte RESIDUS ORGÀNICS 

Procés en el que es genera Neteja i rentat 

Producció anual (unitat) 33000  kg 

Tipus d’emmagatzematge Embalatge de residus en 

contenidors, bidons o 

similars en un 

emplaçament preparat 
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Capacitat màxima d’emmagatzematge (unitat) 1000 kg 

Gestió en origen? (S/N) N 

Tipus de gestió en origen - 

 

Dades del Residu 

Tipus de residu i subproducte ENVASOS I 

EMBALATGES 

COMPOSTOS 

Procés en el que es genera Neteja i rentat, i 

emmegatzament 

Producció anual (unitat) 15000 kg 

Tipus d’emmagatzematge Embalatge de residus en 

contenidors, bidons o 

similars en un 

emplaçament preparat 

Capacitat màxima d’emmagatzematge (unitat) 1000 kg 

Gestió en origen? (S/N) N 

Tipus de gestió en origen - 

 

Tractaments: 

Gestió a través d'un Centre de Recollida i Transferència 

Taula 54. Informació Residus 
Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

7.2.10. Sorolls generats 

 

Segons el projecte i altra documentació presentada, en l’exercici de l’activitat es 

generaran els següents sorolls i focus de sorolls: 

 

  

Nivell d’immissió diürn a la zona residencial més afectada (dB) 70 

Nivell d’immissió nocturn a la zona residencial més afectada (dB) 60 

Nivell d’emissió diürn a l'exterior de l'activitat (dB) 70 

Nivell d’emissió nocturn a l'exterior de l'activitat (dB) 60 

Nivell límit diürn segons ordenances (dB) 70 

Nivell límit nocturn segons ordenances (dB) 60 
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Focus de Soroll 

 

Descripció UTMX UTMY Mesura Correctora 

Caldera de vapor 423803 4629122 No disposa de cap sistema 

Compressor 

refrigerador 

423803 4629122 No disposa de cap sistema 

Taula 55. Contaminació acústica 
Font: elaboració pròpia  i Departament de medi ambient i habitatge. “Intervenció integral” 

 

7.3. Descripció del medi potencialment afectat 
 

7.3.1. Delimitació de l’espai físic afectat 

 

L’espai físic ocupat realment per l’activitat queda totalment delimitat per el perímetre 

límit de la propietat. 

 

En la direcció vertical hi ha una ocupació real donada per les alçades de la nau que 

venen donades segons els criteris urbanístics vigents al municipi de Moià. 

 

Des de un punt de vista més ampli, no existeix cap tipus d’afectació a les propietats 

veïnes motivada pel tipus d’activitat, productes emprats o per les característiques de 

les instal·lacions. 

 

Es pot concloure doncs, que l’activitat que ens ocupa no implica cap efecte, 

degradació, molèstia, o perill a les propietats veïnes ni als carrers que hi donen 

accés. 

 

7.3.2. Qualitat de l’aire 

 

La qualitat de l’aire de Catalunya es valora en funció de l’Índex Català de Qualitat de 

L’Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d’immissió dels contaminants SO2, 

NO2, CO, PST, O3, I PM10 mesures a les estacions automàtiques de la XVPCA. 

El valor de l’ICQA el determina el contaminant crític mesurat a cada estació 

(contaminant que ha donat l’ICQA més baix). Com més alt és l’índex, millor és la 

qualitat de l’aire, de manera que un ICQA=100 representa una atmosfera totalment 

neta dels contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que 

la concentració a l’aire d’algun contaminant dels que es mesuren supera la seva 
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concentració límit acceptable. El valor de l’ICQA determina la categoria de qualitat 

de l’aire (pobre millorable o bona). 

 

L’ozó troposfèric és un contaminant d’origen secundari, generat en presencia de 

certs contaminants primaris (òxids de nitrogen, hidrocarburs). La seva formació es 

veu afavorida per unes condicions meteorològiques típiques de la primavera i l’estiu 

(forta radiació solar, alta temperatura, regim de brisa, ...). No s’inclou en el càlcul de 

l’ICQA, ja que no s’origina per emissions directes a l’atmosfera, i el seu 

comportament altament estacional distorsiona de manera considerable el valor de 

l’índex.  
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8. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 
En el present apartat es descriurà les instal·lacions contra incendis necessàries per 

garantir el compliment de la normativa vigent. 

 

8.1. Normativa aplicable 
 

Reial Decret 2267/2004, 03-12-2004, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat 

contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 
 

8.2. Descripció de l’edifici 
 

• L’establiment en qüestió ocupa la planta baixa sobre resant d’un edifici de 

dos plantes.  

• Alçada d’evacuació (AE): 0 m. 

• La configuració de l’edifici és del tipus A. 

 

8.3. Sectorització  

 
Sector 1 . Degut a les reduïdes dimensions de l’establiment s’ha considerat un sol 

sector d’incendis amb una superfície útil de 77.57 m2. Amb un total de cinc 

treballadors. 

 

8.4. Determinació de la densitat de càrrega de foc i del risc 

intrínsec 
 

• Superfície útil total: 77.57 m2. 
 

• Grau de perillositat Ra 

 

Segons la taula 1.2 del RD 2267/2004 a l’activitat de l’empresa li correspon un 

coeficient de correcció del grau de perillositat inherent a la activitat industrial 

Ra=1’0. 

 

• Nivell de risc intrínsec:  
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Densitat de càrrega de foc: 

 

              
∑ i i i

s

G ×q×C
Q  = ×Ra

A
  [Mcal / m 2]   Equació 5 

 

On : 

Qs: Densitat de càrrega de foc. [Mcal / m2] 

Gi: massa de cada un del combustibles. [kg] 

Qi: poder calorífic de cada un dels combustibles. [MJ / m2] 

Ci: coeficient de ponderació de la perillositat de cada un dels combustibles. 

Ra: coeficient que corregeix el grau de perillositat inherent a l’activitat industrial que 

es desenvolupa. 

A: superfície del sector. [m2] 

  

Material emmagatzemat . G (kg) 
ZONA 

Superfície 
útil (m 2) Cartró Plàstic 

Mat. Org. 

vegetal 

Grassa 

vegetals 

Obrador 
(z. calenta) 

19.74 50 50 100 10 

Obrador 
(z. freda) 

17.91 50 50 100 10 

Magatzem 26.65 1000 1000 1500 150 

Despatx – 
oficina 

2.24 50 50 100 10 

Vestuari 2.00 0 0 0 0 

Lavabo 1.53 0 0 0 0 

Zona 
expedició 

7.5 100 100 500 50 

Total 77.57 1250 1250 2300 230 
Taula 56. Materials emmagatzemats 

Font: elaboració pròpia 
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MATERIAL q i (Mcal/kg)  Ci 

Cartró 4 1.3 

Plàstic 5 1.3 

Matèria orgànica 
vegetal 

4 1.3 

Grassa vegetal 10 1.3 

Taula 57. Poder calorífic dels materials emmagatzem ats 
Font: elaboració pròpia i Real Decreto 2267/2004 

 

Multiplicant la massa de cada combustible pel seu poder calorífic i per el coeficient 

de ponderació de perillositat s’obté la taula 58: 

 

Gi x q i x C i  (Mcal) 
ZONA 

Cartró Plàstic 
Mat. Org. 
vegetal 

Grassa 
vegetals 

Total 

Obrador 
(z. calenta) 

260 325 520 130 1235 

Obrador 
(z. freda) 

260 325 520 130 1235 

Magatzem 5200 6500 7800 1950 21450 

Despatx – oficina 260 325 520 130 1235 

Vestuari 0 0 0 0 0 

Lavabo 0 0 0 0 0 

Zona expedició 520 650 2600 650 4420 

Total 6500 8125 11960 2990 29575 
Taula 58. Càlcul de la càrrega de foc 

Font: elaboració pròpia 

 

Aplicant l’equació 6 la densitat de càrrega de foc del Sector 1 és: 

 

                                     
∑ i i i

s

G ×q×C
Q  = ×Ra

A
 =  381.3  MJ / m2                  Equació 6  
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Per tant, segons el RD 2267/04, una densitat de càrrega de foc entre 400-800 

Mcal/m2 correspon a un nivell de risc intrínsec mig, Ri = 4. 

 

Nivell de risc intrínsec  
Densitat de càrrega de foc ponderada i 

corregida (Mcal/m 2) 

1 Qs≤100 
Baix 

2 100<Qs≤200 

3 200<Qs≤300 

4 300<Qs≤≤≤≤400 Mig 

5 400<Qs≤800 

6 800<Qs≤1600 

7 1600<Qs≤3200 Alt 

8 3200<Qs 
Taula 59. Determinació del nivell risc intrínsec 

Font: Real Decreto 2267/2004 

 

8.4.1. Determinació Superfície màxima admissible del sector 

 

Amb aquest valor de risc intrínsec i la configuració de l’establiment, li correspon una 

superfície màxima admissible de 400 m2. 

 

Risc intrínsec del 

sector d’incendi 

Configuració de l’establiment 

(Tipus A) 

1 2000 m2 
Baix 

2 1000 m2 

3 500 m2 

4 400 m2 Mig 

5 300 m2 

6 No permès 

7 No permès Alt 

8 No permès 
Figura 36. Màxima sup. Construïda admissible de cad a sector 

Font: Real Decreto 2267/2004 

 

8.4.2. Característiques dels elements constructius 

 

• Estabilitat al foc dels elements portants. 
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Segons la següent taula resum extreta de les dades del Reial Decret, l’estabilitat al 

foc ha de ser R120, és a dir, els elements estructurals portants han de mantenir 

durant 120 minuts l’estabilitat mecànica o capacitat portant. 

 

 

Nivell de risc intrínsec  
Configuració de l’establiment 
(Tipus A, planta sobre rasant) 

Baix R90 

Mig R120 

Alt No permès 

Taula 60. Estabilitat al foc 
Font: Real Decreto 2267/2004 

 

• Resistència al foc dels elements constructius de tancament. 

 

Totes les parets i forjats amb funció portant que delimiten el sector 1 amb altres 

parts de l’edifici han de tenir una Resistència al foc >= REI-120. 

 

El forjat amb l’altell i el mur colindant amb el següent local tindran una resistència al 

foc de REI-180. Segons la taula 61. 

 

Nivell de risc intrínsec  Resistència al foc 

Baix REI 120 

Mig REI 180 

Alt REI 240 

Taula 61. Resistència al foc del mur colindant 
Font: Real Decreto 2267/2004 

 

Pels elements delimitadors del sectors com portes i finestres, s’exigirà una 

resistència la foc de la meitat de  REI-60. 

 

Al ser tot l’establiment un sol sector d’incendis, no s’exigeix cap nivell de resistència 

la foc per part dels tancaments interns dins del mateix sector. 
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La resistència al foc (REI/EI) d’una façana que toca amb una paret que 

compartimenta sectors d’incendi ha de tenir una Resistència al Foc al menys la 

meitat de l’exigida a l’element constructiu en una franja de com a mínim 1 m (veure 

figura 37) . Per tant, la façana tindrà una franja de longitud 1 metre amb una EI-90. 

 

 
Figura 37. Estabilitat al foc 
Font: Real Decreto 2267/2004 

 

Però al tractar-se d’una façana amb funció portant ha de tenir una resistència al 

foc de REI-120. Per tant, s’agafa el cas menys favorable i tota la façana tindrà 

una REI-120. 

   

8.4.3. Ocupació i evacuació 

 

• Ocupació 

 
P = 1.10 p;  per p < 100           Equació 7 

 

On :  

P = Ocupació. 

p = nº persones que constitueixen la plantilla que ocupa el sector d’incendi. 

 

Per tant; P = 1.10·5 = 5.5 => P = 6. 

 

• Sortides d’evacuació 

 

Al tenir una ocupació inferior a 50, i al seu un sector amb nivell de risc intrínsec mig, 

tan sols fa falta una sortida d’evacuació . 

 

• Recorregut màxim d’evacuació 
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Segons la taula 62, el recorregut màxim no pot superar els 35 m. LME <= 35 m . 

 

Nivell de risc intrínsec  
Longitud del recorregut 

d’evacuació per una sola sortida 

Baix 35 m 

Mig 25 m * 

Alt - 

Taula 62. Distàncies màximes de recorreguts d’evacu ació 
Font: NBE/CPI/96 

 

* La distància podrà augmentar a 35 m si la ocupació és inferior a 25 persones. 

 

• Passadissos i sortides d’emergència 

 

Les característiques de les i dimensions dels passadissos i sortides d’emergència 

estan definides segons el DB-SI/06: 

 

� Seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables. 

� Han d’estar proveïdes d’un sistema que les tanqui automàticament després 

de la seva obertura. 

� Les portes obriran en el sentit de l’evacuació cap a l’exterior o cap a un 

sector amb igual o inferior risc d’incendi. 

� Amplada de porta: 0.8 m. 

� Amplada passadissos: 1 m. 

 

• Senyalització de mitjans d’evacuació: 

 

Les característiques de la senyalització i mitjans d’evacuació estan definits segons 

el DB-SI/06: 

 

� Les sortides dels recintes, planta o edifici tindran un senyal amb el ròtul 

“SORTIDA”. 

� S’han de disposar senyals indicatius de direcció de recorreguts. 

� En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixi alternatives 

que puguin induir a error. 
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8.4.4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

S’ha de disposar de 0.5 m2 de ventilació natural o forçada, en la part superior. En el 

cas del present projecte, es farà servir la mateixa ventilació forçada de la campana 

d’extracció de fums i l’aire viciat. 

 

Degut a la reduïda secció del sector, no és obligatori la instal·lació ni de sistemes de 

detecció automàtics, ni de polsadors, ni hidrants exteriors, ni BIE’s, ni Columna 

seca, ni ruixadors automàtics. 

 

� S’instal·laran 2 extintors de CO2. Un a la zona de producció un al magatzem.  

� Enllumenat d’emergència: es col·locaran llums d’emergència per tal de 

proporcionar una il·luminació de 1 lux com a mínim en tot el recorregut 

d’evacuació. 

� Senyalització: en les sortida habitual i en els 2 extintors. 

 

8.4.5. Inspeccions periòdiques 

 

Es realitzaran inspeccions periòdiques cada 3 anys, tal com marca la normativa per 

sectors de risc mig. 

 

Les comprovacions a realitzar seran: 

 

� Possibles canvis o ampliacions. 

� Manteniment de la tipologia i risc d’incendi de l’establiment i sectors. 

� Sistemes de protecció contra incendis i el seu manteniment 

 

Per les adaptacions parcials, tan sols s’inspeccionarà la part afectada.  
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9. PLA ECONÒMIC – FINANCER 
 

9.1. Inversió inicial 
 

El càlcul de la inversió inicial és un dels punts més importants, ja que s’està 

calculant un dels recursos bàsics de qualsevol negoci.  

 

En aquest cas s’han tingut en compte els costos dels actius: 

 

- Immobilitzat: 

• Immobilitzat fictici: són despeses que no formaran part de l’empresa, però 

són imprescindibles per la correcta posada en funcionament. Fa referència 

als costos de gestió, notari i els diferents tràmits. No existeix en el nou pla 

comptable del 2008.  

• Immobilitzat immaterial: fa referència a bens immaterials que formaran part 

de l’empresa com aplicacions informàtiques, marques i patents. 

• Immobilitzat material: fa referència als bens materials que formaran part de 

l’empresa com la maquinaria, obres, instal·lacions, utillatges, mobiliari i 

material d’oficina. 

 

- Circulant: 

• Existències: s’ha de determinar el cost de les existències per poder produir 

fins al cobrament de les primeres  comandes. Aplicant un criteri conservador, 

s’ha considerat un cicle de caixa de dos mesos. 

• Realitzable: en aquest cas és nul. 

• Disponible: fa referència a una quantitat mínima de diners en efectiu per 

desenvolupar l’activitat normal de l’empresa. 

 

Es pot veure el quadre resum d’aquestes inversions a la taula 55: 
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Actiu Import   %  
Forma de 

financiació 
        

Immobilitzat fictici :       

-  Despeses de gestoria 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Notaria i registres 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Llicències i permisos 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Promoció i publicitat inicial 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Alta subministrament aigua 500€ 0,3% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Alta subministrament electricitat 500€ 0,3% 10% C.S. + 90% ICO 
        

Immobilitzat immaterial:       

-    Imatge corporativa 2.000€ 1,2% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Dipòsits i fiances (lloguer local) 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Marques i patents 1.000€ 0,6% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Aplicacions informàtiques 900€ 0,5% 10% C.S. + 90% ICO 
        

Immobilitzat material :       

-    Maquinaria i utensilis (*) 44.906€ 26,5% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Obres i condicionament del local 15.000€ 8,9% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Instal·lació elèctrica 9.000€ 5,3% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Climatització 4.200€ 2,5% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Instal·lació aigua 4.000€ 2,4% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Mobiliari i material oficina 2.000€ 1,2% 10% C.S. + 90% ICO 
-    Protecció contra incendis 300€ 0,2% 10% C.S. + 90% ICO 
        

Disponible :       

-    Caixa 80.000€ 47,3% 100 % Capital social 
Taula 63. Inversió inicial i disponible necessari 

Font: elaboració pròpia 

 

Estructura de finançament Import % 
Total Capital social 88.931€ 53% 
Total Finançat (ICO) 80.375€ 47% 

Total 169.306€ 100% 
Taula 64. Estructura del finançament 

Font: elaboració pròpia 

 

(*) Veure Taula 14 de Necessitats materials: màquines, eines i equips 

 



   

 

111 

 

Memòria 

Dels 169.306€ del càlcul de la inversió inicial només es vol finançar 80.375€ que 

representen un 47% de la inversió total. Però tenint en compte l’alt valor de l’euribor 

actualment i la seva la volatilitat, s’ha optat per una opció més conservadora, tot i 

que, la línia de crèdits ICO, en el cas d’una microempresa, podria  finançar fins el 

90% de la inversió total. Les condicions del crèdit en qüestió estan resumides 

seguidament: 

L'import màxim a finançar del projecte serà del 90% de l’inversor neta de les 

microempreses i fins el 80% per a la resta de les PIME. 

L'empresari pot elegir entre : 

- 3 anys, sense carència. 

- 5 anys, sense carència o amb un període de carència de 1 any 

- 7 anys, sense carència o amb un període de carènc ia de 2 anys  

- 10 anys, sense carència exclusivament per el component immobiliari de la inversió. 

 

L'import màxim de finançament per beneficiari serà de 1,5 milions d'euros per any. 

 

Tipus d'interès: 

Fix: segons referència ICO + 0,65% 

Variable: EURIBOR 6 mesos + 0,65% 

Comissions: 

- obertura, estudi i disponibilitat: 0% 

- cancel·lació anticipada podrà ser fix o variable: Fix, fins a un 1% sobre les 

quantitats reemborsades. 

Aquesta línia està sotmesa a la condició de "mínimes" de l'Unió Europea i es 

compatible amb les ajudes rebudes de les comunitats autònomes i altres 

institucions, havent de respectar els límits màxims  

Garanties: en funció de la solvència del sol·licitant i de la viabilitat del projecte 

d'inversió, s'hauran d'aportar garanties hipotecàries, personals, avals mancomunats 

o solidaris, societats de garantia recíproca, etc. 

S’optarà per un crèdit a llarg termini de 7 anys amb dos anys de carència. 

El pla d’amortització d’aquest préstec a llarg termini esta indicat a la taula 58: 
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 Deute pendent Despesa financera Amortització 
financera 

Any 2009 80.375€ (4.823€) 0€ 

Any 2010 80.375€ (4.823€) 0€ 

Any 2011 66.117€ (4.823€) (14.258€) 

Any 2012 51.003€ (3.967€) (15.114€) 

Any 2013 34.983€ (3.060€) (16.021€) 

Any 2014 18.001€ (2.099€) (16.982€) 

Any 2015 0€ (1.080€) (18.001€) 
Taula 65. pla d’amortització del prestem a 7 anys 

Font: elaboració pròpia 

 

En el cas de l’amortització de l’immobilitzat també s’ha fet un pla d’amortització: 

 

El Real Decreto 1777/2004, de 30 de juliol, defineix els criteris d’amortització pels 

quals s’ha regit el pla d’amortització. Segons aquestes taules, l’amortització fiscal 

per immobilitzats del grup 411 Industrias de productos alimenticios, marca els 

següents criteris: 

 

 Coef. Lineal màx.  Període max 

Maquinaria i instal·lacions  de producció 12% 18 anys 

Maquinaria i instal·lacions d’envasat 10% 20 anys 

Instal·lacions elèctriques, gas i aigua 12% 18 anys 

Fred industrial 12% 18 anys 
Taula 66. Criteris d’amortització fiscal segons Rea l Decreto 1777/2004, de 30 de juliol 

Font: elaboració pròpia 

 

A partir d’aquestes restriccions s’ha decidit amortitzar un 10% anual durant 10 anys. 
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Valor d’adquisició 89.306€ 
Valor residual 0€ 

Vida útil 10 anys 

Període Dotació anual Amortització 
acumulada Valor net 

Any 2009 8.931€ 8.931€ 80.379€ 

Any 2010 8.931€ 17.862€ 71.448€ 

Any 2011 8.931€ 26.793€ 62.517€ 

Any 2012 8.931€ 35.724€ 53.586€ 

Any 2013 8.931€ 44.655€ 44.655€ 

Any 2014 8.931€ 53.586€ 35.724€ 

Any 2015 8.931€ 62.517€ 26.793€ 

Any 2016 8.931€ 71.448€ 17.862€ 

Any 2017 8.931€ 80.379€ 8.931€ 

Any 2018 8.931€ 89.310€ 0€ 
Taula 67. pla d’amortització de l’immobilitzat 

Font: elaboració pròpia 

 

9.2. Compte de resultats previsional 
 

Per realitzar el compte de resultats previsional s’han tingut en compte l’estimació de 

ventes fetes a l’apartat de estimació de ventes del pla de marketing. 

 

Segons els PVP de venta dels competidors al voltant de 1,95€ per unitat de 330 ml. 

S’aplica el descompte de l’IVA (7%) i el descompte del marge comercial (35% sobre 

el PVP sense IVA). 

 

Per tant, el preu unitari de venta al por major és de 0.51€ per unitat de 330 ml de 

mitja. Si es té en compte les dades de costos de matèries primeres de l’apartat 

d’operacions el cost de matèries primes per una unitat de 330mL és de: 

0.31ml·0.33€/L = 0.1023€ (veure taula 16). 

 

L’estructura de costos s’ha fet aplicant el mètode del direct cost on es classifiquen 

els costos entre costos industrials variables, costos comercials variables, costos 

industrials fixes i costos comercials fixes. El marge de contribució és calcula restant 

tots els costos variables de les ventes netes. És un mètode útil per organitzacions 

amb poca estructura. 

 



   

 

114 

 

Memòria 

- Descomptes. Es tracten de promocions (regals) per premiar les compres 

grans. Al primer any es destinaran 5.000€. 

- Rappels de ventes. Es tracten de promocions (regals) per premiar les 

compres grans. En un principi, es destinaran 5.000€. 

- Devolucions. Al tractar-se d’un producte fresc es possible que s’hagin 

d’assumir aquestes pèrdues. Un valor normalment assumit és del 5-6 %. 

- Despeses comercials fan referència als cost dels 5%  (aprox.) de benefici 

sobre les ventes dels comercials autònoms.   

- Despeses de transport. S’han contat uns 0.25 euros per kg, tot hi que els 

costos de transport unitaris disminueixen força al augmentar la quantitat total 

a transportar. 

- Altres Despeses directes. S’inclouen partides variables com l’electricitat i el 

gas. 

- Despeses de personal fix.  Són els sous bruts del treballadors. 

- Seguretat Social a càrrec de empresa. S’ha estimat un 30% del sou brut. 

- Lloguer nau. Es un lloguer fix mensual. 

- Amortització immobilitzat. L’amortització es calcula de manera lineal al 10% 

anual, agafant el valor de l’immobilitzat estimat en la taula 56 de inversió 

inicial i disponible necessari. 

- Despeses general. Inclouen conceptes com el lloguer i manteniment del 

local, taxes fixes públiques, manteniment pàgina web i determinat material 

d’oficina. 

- Despeses financeres Llarg Termini. Estan calculats al 6% d’interès TAE. 

Amb dos anys de carència. 

- Despeses financeres Curt termini. En cas de que l’empresa tingui que 

afrontar un trencament de caixa amb una durada menor a un any, es 

contractaria una línia de finançament tipus pòlissa de crèdit.  

- Impost de societats. S’ha considerat un impost de societats del 30% sobre 

els beneficis. En el càlcul de l’impost de societats es desgraven les pèrdues 

d’anys anteriors. 

 

Tots els valors s’actualitzen cada any segons un IPC estimat del 3%. 

 

 

(VEURE TAULA A CONTINUACIÓ). 
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 Any 2009  % Any 2010  % Any 2011  % Any 2012  % Any 2013  % 
Ventes brutes totals 120.000€  100,0% 252.000€ 100,0% 382.200€ 100,0% 497.952 € 100,0% 576.576 € 100,0% 
Descomptes (5.000€) -4,2% (6.000€) -2,4% (10.000€) -2,6% (12.000 €) -2,4% (14.500 €) -2,5% 
Rappels Ventes (5.000€) -4,2% (6.000€) -2,4% (10.000€) -2,6% (12.000 €) -2,4% (14.500 €) -2,5% 
Devolucions (6.000€) -5,0% (10.000€) -4,0% (20.000€) -5,2% (26.000 €) -5,2% (33.000 €) -5,7% 
Ventes Netes 104.000€ 86,7% 230.000€ 91,3% 342.200€ 89,5% 447.952 € 90,0% 514.576 € 89,2% 
Costos variables:                     
▪  Matèria prima (24.071€) -20,1% (50.548€) -20,1% (76.665€) -20,1% (99.883 €) -20,1% (115.654 €) -20,1% 
▪  Despeses comercials  (6.000€) -5,0% (14.700€) -5,8% (27.300€) -7,1% (37.300 €) -7,5% (47.950 €) -8,3% 
▪  Despeses de transport (3.000€) -2,5% (7.350€) -2,9% (13.650€) -3,6% (18.650 €) -3,7% (23.975 €) -4,2% 
▪  Altres Despeses directes (2.000€) -1,7% (4.900€) -1,9% (9.100€) -2,4% (12.433 €) -2,5% (15.983 €) -2,8% 
Marge de contribució 68.929€ 57,4% 152.502€ 60,5% 215.485€ 56,4% 279.685 € 56,2% 311.013 € 53,9% 
Costos Fixes:                     
▪  Despeses de personal fix (90.000€) -75,0% (92.700€) -36,8% (95.481€) -25,0% (118.015 €) -23,7% (121.555 €) -21,1% 
▪  SS a càrrec de empresa (27.000€) -22,5% (27.810€) -11,0% (28.644€) -7,5% (35.404 €) -7,1% (36.466 €) -6,3% 
▪  Lloguer nau (5.000€) -4,2% (5.150€) -2,0% (5.305€) -1,4% (5.464 €) -1,1% (5.628 €) -1,0% 
▪  Amortització immobilitzat (8.931€) -7,4% (8.931€) -3,5% (8.931€) -2,3% (8.931 €) -1,8% (8.931 €) -1,5% 
▪  Despeses generals (6.000€) -5,0% (6.180€) -2,5% (6.365€) -1,7% (6.556 €) -1,3% (6.753 €) -1,2% 

EBITDA (59.071€) -49,2% 20.662€ 8,2% 79.690€ 20,9% 114.246 € 22,9% 140.611 € 24,4% 
Resultat d'explotació (BAII) (68.001€) -56,7% 11.731€ 4,7% 70.759€ 18,5% 105.316 € 21,1% 131.681 € 22,8% 
Despeses financeres L.P. (4.823€) -4,0% (4.823€) -1,9% (4.823€) -1,3% (3.967 €) -0,8% (3.060 €) -0,5% 
Despeses financeres C.P               
Resultat brut (BAI) (72.824€) -60,7% 6.909€ 2,7% 65.937€ 17,3% 101.349 € 20,4% 128.620 € 22,3% 
Impost societats (30%)       (30.405 €) -6,1% (38.586 €) -6,7% 

BENEFICI NET (72.824€) -60,7% 6.909€ 2,7% 65.930€ 17,3% 70.944 € 14,2% 90.034 € 15,6% 
Taula 68. Compte de resultats previsional 

Font: elaboració pròpia.
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Segons les previsions del compte de resultats, a partir del segon any l’empresa 

començarà a ser rentable. Aquesta previsió de resultats serà modificat i controlat en 

tot moment per tenir una visió al màxim d’aproximada a la realitat i a més servirà 

com a eina de seguiment i control de la marxa del projecte. 

 

9.3. Càlcul del punt mort o punt d’equilibri 
 

Una manera de resoldre o disminuir la incertesa en l’estimació de les possibles 

ventes és calcular les ventes necessàries per obtenir un resultat o benefici nul. 

 

Per tant, es calcula el punt mort o d’equilibri, que es defineix segons l’equació 8:  

 

Costos Fixes
Punt d'equilibri=

Costos variables unitaris
1-

Preu de venta unitari

    Equació 8 

 

Conceptualment, el punt d’equilibri es dóna quan els costos totals són iguals a les 

despeses totals. 
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Figura 38. Càlcul del punt d’equilibri 

Font: elaboració pròpia 

 

En la figura 38 es representen els costos totals (la línia negre) i els ingressos totals 

(línia rosa). Evidentment, els números representats són aproximacions i estimacions 

però dóna una imatge clara de les unitats mínimes que s’han de vendre per tal de 

que l’empresa sigui rentable. Ingressos despeses  

 

Segons la figura 38 el punt d’equilibri es troba al voltant de 470.000 unitats de 

cremes de 330 ml anuals. Això representa un producció mitja de 2100 unitats 

diàries. L’empresa, està dissenyada per produir fins a 9000 unitats diàries. Per tant, 

en principi es podria assumir perfectament aquesta producció. 

 

9.4. Previsió de tresoreria 
 

En el sector alimentari és força habitual que els establiments de venta al por menor 

paguin a 60-90 dies, en canvi el pagament a proveïdors es realitzarà a 30-60 dies. 

 

Es consideren els pagaments a la seguretat social i a hisenda trimestrals.  

Costos Fixes 

Zona de beneficis 

Punt d’equilibri 

Zona de pèrdues 
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La seguretat social a càrrec del treballador s’ha considerat un 6 % del sou brut, 

mentre que les retencions de l’IRPF que farà l’empresa dels seus treballadors serà 

del 20 %. 

 

Cal recordar que els productes alimentaris se’ls ha aplicat un IVA del 7 % mentre 

que a la resta de productes i serveis se’ls ha aplicat l’IVA general del 16%. 

 

En el mes de gener en el saldo del mes anterior, apareixen 80.000 provinents del 

disponible en caixa de la inversió inicial. 
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 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre  octubre novembre  desembre  
Cobraments                         

Ventes brutes totals    4.000€ 7.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 10.000€ 12.000€ 13.000€ 13.000€ 
IVA repercutit    280€ 490€ 630€ 630€ 630€ 700€ 840€ 910€ 910€ 
Descomptes    (167€) (292€) (375€) (375€) (375€) (417€) (500€) (542€) (542€) 
Rappels Ventes    (167€) (292€) (375€) (375€) (375€) (417€) (500€) (542€) (542€) 
Devolucions    (200€) (350€) (450€) (450€) (450€) (500€) (600€) (650€) (650€) 
Préstecs bancaris C.P             
Cobraments nets totals    3.747€ 6.557€ 8.430€ 8.430€ 8.430€ 9.367€ 11.240€ 12.177€ 12.177€ 

Pagaments                         
Matèria prima  (802€) (1.404€) (1.805€) (1.805€) (1.805€) (2.006€) (2.407€) (2.608€) (2.608€) (2.407€) (2.206€) 
Despeses comercials   (200€) (350€) (450€) (450€) (450€) (500€) (600€) (650€) (650€) (600€) (550€) 
Despeses de transport  (100€) (175€) (225€) (225€) (225€) (250€) (300€) (325€) (325€) (300€) (275€) 
Altres Despeses directes  (67€) (117€) (150€) (150€) (150€) (167€) (200€) (217€) (217€) (200€) (183€) 
Despeses de personal fix (4.821€) (4.821€) (4.821€) (4.821€) (4.821€) (4.821€) (9.643€) (4.821€) (4.821€) (4.821€) (4.821€) (9.643€) 
Lloguer nau (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) (417€) 
Despeses generals (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) (500€) 
IVA suportat (147€) (261€) (348€) (405€) (405€) (405€) (434€) (491€) (520€) (520€) (491€) (462€) 
Liquidació IRPF    (3.857€)   (3.857€)   (5.143€)   
Liquidació IVA    756€   (185€)   (515€)   
Liquidació SS treballador  (321€) (321€) (321€) (321€) (321€) (321€) (643€) (321€) (321€) (321€) (321€) 
Liquidació SS empresa  (1.929€) (1.929€) (1.929€) (1.929€) (1.929€) (1.929€) (3.857€) (1.929€) (1.929€) (1.929€) (1.929€) 
Impost de Societats             
Quotes dels préstecs L.P (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) (402€) 
Quotes dels préstecs C.P.             
Pagaments totals (6.287€) (9.820€) (10.783€) (14.527€) (11.425€) (11.425€) (20.610€) (14.638€) (12.709€) (18.367€) (12.388€) (16.889€) 

Saldo mes (6.287€)  (9.820€) (10.783€) (10.780€) (4.869€) (2.995€) (12.180€) (6.208€) (3.342€) (7.127€) (212€) (4.712€) 

Saldo mes anterior 80.000€  73.713€ 63.893€ 53.109€ 42.329€ 37.461€ 34.466€ 22.286€ 16.078€ 12.735€ 5.608€ 5.396€ 

Saldo acumulat 73.713€  63.893€ 53.109€ 42.329€ 37.461€ 34.466€ 22.286€ 16.078€ 12.735€ 5.608€ 5.396€ 684€ 

Taula 69. Previsió de tresoreria del 1er any 

Font: elaboració pròpia



   

 

120 

 

Memòria 

 

Cobraments Any 2010 % Any 2011 % Any 2012 % Any 2013 % 
Ventes brutes totals 223.000€ 100% 349.650€ 100% 469.014 € 100% 556.920 € 100% 
IVA repercutit 15.610€ 7% 24.476€ 7% 32.831 € 7% 38.984 € 7% 
Descomptes (5.917€) -3% (9.000€) -3% (11.500 €) -2% (13.875 €) -2% 
Rappels Ventes (5.917€) -3% (9.000€) -3% (11.500 €) -2% (13.875 €) -2% 
Devolucions (9.200€) -4% (17.500€) -5% (24.500 €) -5% (31.250 €) -6% 
Préstecs bancaris                 
Cobraments nets totals 217.577€ 98% 338.626€ 97% 454.345 € 97% 536.904 € 96% 

Pagaments                 
Matèria prima (48.542€) -22% (74.488€) -21% (97.948 €) -21% (114.340 €) -21% 
Despeses comercials  (14.025€) -6% (26.250€) -8% (36.467 €) -8% (47.063 €) -8% 
Despeses de transport (7.013€) -3% (13.125€) -4% (18.233 €) -4% (23.531 €) -4% 
Altres Despeses directes (4.675€) -2% (8.750€) -3% (12.156 €) -3% (15.688 €) -3% 
Despeses de personal fix (69.525€) -31% (71.611€) -20% (88.511 €) -19% (91.166 €) -16% 
Lloguer nau (5.150€) -2% (5.305€) -2% (5.464 €) -1% (5.628 €) -1% 
Despeses generals (6.180€) -3% (6.365€) -2% (6.556 €) -1% (6.753 €) -1% 
IVA suportat (9.325€) -4% (14.781€) -4% (19.476 €) -4% (23.790 €) -4% 
Liquidació IRPF (18.386€) -8% (18.937€) -5% (22.315 €) -5% (24.109 €) -4% 
Liquidació IVA (5.900€) -3% (8.842€) -3% (12.439 €) -3% (14.735 €) -3% 
Liquidació SS treballador (4.616€) -2% (4.754€) -1% (5.740 €) -2% (6.052 €) -1% 
Liquidació SS empresa (27.694€) -12% (28.525€) -8% (34.439 €) -10% (36.315 €) -7% 
Impost de Societats   (7€)  (30.405 €) -6% (38.586 €) -7% 
Quotes dels préstecs L.P (4.823€) -2% (19.081€) -5% (19.081 €) -4% (19.081 €) -3% 
Quotes dels préstecs C.P.        0% 
Pagaments totals (225.853€) -101% (300.821€) -86% (409.230 €) -87% (466.835 €) -84% 
Saldo final (8.277€) -4% 37.804€ 11% 45.115 € 10% 70.069 € 13% 
Saldo any anterior 684€  (7.592€) -2% 30.212 € 6% 75.327 € 14% 
Saldo acumulat (7.592€)   30.212€   75.327 €   145.396 €   

Taula 70. Previsió de tresoreria resta d’anys 

Font: elaboració pròpia 

 

Com es pot observar en  la taula 70 el segon any es preveu un trencament de caixa 

temporal, una bona solució seria contractar una pòlissa de crèdit per un trencament 

inferior a un any o amb una ampliació del crèdit a llarg termini per un trencament 

superior a un any. Com que aquesta és una situació hipotètica que pertany al segon 

any de funcionament es farà un seguiment mensual de la tresoreria i buscaria la 

millor solució en el cas de que realment es produís el trencament de caixa. 
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També s’intentarà negociar amb els clients per tal de reduir el termini de cobrament 

i/o negociar amb els proveïdors per tal d’ampliar el termini de pagament.  

 

9.5. Balanç de situació previsional 
 

9.5.1. Balanç de situació inicial 

 

El primer balanç es farà en el moment de constitució de l’empresa, constarà, per 

tant del capital social per part del passiu i de les despeses de constitució i tresoreria 

per la part de l’actiu. 

 

Actiu Passiu 
Despeses de constitució 3.000€ Capital social 88.931€ 
Tresoreria 85.931€     
Total Actiu 88.931€ Total Pasiu 88.931€ 

Taula 71. Balanç en el moment de constitució de l’e mpresa 
Font: elaboració pròpia 

 

Posteriorment, al inici de l’activitat l’empresa assumirà totes les despeses detallades 

a la inversió inicial, a més, es demanarà una línia de crèdit ICO per finançar la resta 

de despeses d’inici d’activitat. 

 

Actiu Passiu 
Despeses de constitució 3.000€ Capital social 88.931€ 
Resta immobilitzat fictici 2.000€ Exigible a llarg termini 80.375€ 
Immobilitzat immaterial 4.900€     
Immobilitzat material 79.406€     
Disponible 80.000€     
Total Actiu 169.306€ Total Pasiu 169.306€ 

Taula 72. Balanç inici d’activitat 
Font: elaboració pròpia 

 

9.5.2. Balanç de situació previsinal 

 

A la previsió del balanç que es detalla a continuació es recull la quantificació 

estructurada de l’efecte econòmic i financer de totes les hipòtesis considerades al 

llarg d’aquest pla d’empresa. 
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Cal remarcar que els resultats són els de l’exercici actual, i que els resultats dels 

exercicis anteriors van a reserves. 

 

També cal comentar que les existència a final d’any es consideren les necessàries 

per la producció d’un mes. Es tracta d’un producte amb molt poca durabilitat i per 

tant, no es treballarà amb existències superiors a un mes vista. Per els proveïdors i 

creditors s’han calculat amb un termini de pagament de 30 dies. 

 

La Hisenda Pública es consideren com a creditors, ja que, es fan unes retencions 

d’IRPF i d’IVA que es liquiden trimestralment. La Seguretat Social, en canvi es 

liquida mensualment la corresponent al mes anterior. 
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  Any 2009  % Any 2010  % Any 2011  % Any 2012  % Any 2013  % 

Actiu                     

▪ Immobilitzat fictici 5.000€ 4% 5.000€ 4% 5.000 € 3% 5.000 € 2% 5.000 € 2% 
▪ Immobilitzat immaterial 4.900€ 4% 4.900€ 4% 4.900 € 3% 4.900 € 2% 4.900 € 1% 
▪ Immobilitzat material 79.406€ 71% 79.406€ 63% 79.406 € 43% 79.406 € 32% 79.406 € 24% 
▪ Amortització (8.931€) -8% (17.861€) -14% (26.792 €) -15% (35.722 €) -14% (44.653 €) -14% 
Total immobilitzat 80.375€ 71% 71.445€ 57% 62.514 € 34% 53.584 € 22% 44.653 € 14% 
▪ Existències 2.006€ 2% 4.212€ 3% 6.389 € 3% 8.324 € 3% 9.638 € 3% 
▪ Clients 29.467€ 26% 57.500€ 46% 85.550 € 46% 111.988 € 45% 128.644 € 39% 
▪ Disponible 684€ 1% (7.592€) -6% 30.212 € 16% 75.327 € 30% 145.396 € 44% 
Total circulant 32.157€ 29% 54.120€ 43% 122.151 € 66% 195.639 € 78% 283.678 € 86% 

Total Actiu 112.532€ 100% 125.565€ 100% 184.665 € 100% 249.222 € 100% 328.331 € 100% 
Passiu                     

▪ Capital Social 88.931€ 79% 88.931€ 71% 88.931 € 48% 88.931 € 48% 88.931 € 48% 
▪ Reserves   (72.824€) -58% (65.915 €) -36% 15 € 0% 70.959 € 38% 
▪ Resultats (72.824€) -65% 6.909€ 6% 65.930 € 36% 70.944 € 38% 90.034 € 49% 
Total Fons propis 16.107€ 14% 23.016€ 18% 88.946 € 48% 159.890 € 87% 249.924 € 135% 
▪ Préstec a llarg termini 80.375€ 71% 80.375€ 64% 66.117 € 36% 51.003 € 28% 34.983 € 19% 
▪ Creditors a llarg termini     0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 
Total Ex. Llarg termini 80.375€ 71% 80.375€ 64% 66.117 € 53% 51.003 € 41% 34.983 € 28% 
▪ Proveïdors 4.212€ 4% 8.425€ 7% 12.777 € 10% 16.647 € 13% 19.276 € 15% 
▪ Prestem a curt termini     0 € 0% 0 € 0% 0 € 0% 
▪ Creditors a curt termini 1.008€ 1% 2.246€ 2% 4.171 € 3% 5.699 € 5% 7.326 € 6% 
▪ Hisenda pública creditora 6.329€ 6% 6.868€ 5% 7.880 € 6% 10.082 € 8% 10.745 € 9% 
▪ Seguretat Social creditora 4.500€ 4% 4.635€ 4% 4.774 € 4% 5.901 € 5% 6.078 € 5% 
Total Ex. curt termini 16.050€ 14% 22.174€ 18% 29.602 € 24% 38.329 € 31% 43.424 € 35% 

Total Passiu 112.532€ 100% 125.565€ 100% 184.665 € 100% 249.222 € 100% 328.331 € 100% 
Taula 73. Balanç previsional 

Font: elaboració pròpia 
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9.6. Indicadors econòmics i financers 
 

Ratis econòmics Any 
2009 

Any 
2010 

Any 
2011 

Any 
2012 

Any 
2013 

Rendibilitat financera -452% 30% 74% 44% 36% 

Rendibilitat econòmica -65% 6% 36% 28% 27% 

ROI "Return on inversion" -60% 9% 38% 42% 40% 

Marge comercial -61% 3% 17% 14% 16% 

Ratis financers       

Solvència 1,2 1,2 1,9 2,8 4,2 

Liquides 2,0 2,4 4,1 5,1 6,5 

Endeutament 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2 

Qualitat del deute 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 

Apalancament 7,5 3,2 1,9 1,5 1,3 
Taula 74. Ratis econòmic- financers 

Font: elaboració pròpia 

 

Fins al tercer any els ratis no són gaire favorables, però a partir d’aquest anys 

l’empresa comença a ser rentable en general, tal com mostren tots els controls 

econòmics. 

 

Per interpretar la baixada de rendibilitats econòmiques a partir del cinquè any s’han 

d’analitzar els ratis financers. En general aquests mostren un excés de recursos 

propis durant el quart i cinquè any. 

 

Si analitzem en detall el balanç, es pot observar que aquest excés de recursos 

propis (en el passiu), correspon a un excés de disponible en caixa (en l’actiu). Això 

és perquè, s’ha optat per tornar els beneficis a l’empresa i amb aquests beneficis no 

s’estan utilitzant correctament.  

 

És molt important observar l’apalancament, que al cinquè anys és pràcticament 1, 

això vol dir que l’empresa no hauria d’endeutar-se més. També va dirigit en que 

l’empresa durant el quart i cinquè any te que aprofitar millor els recursos propis, 

sense augmentar el deute. 
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9.6.1. Test de Altman 

 

Aquest test permet classificar a les empreses com econòmicament i financerament 

sanes o malaltes. 

 

L’expressió proposada per Altman és: 

 

Z = 1.2·X1 + 1.4·X2 + 3.3·X3 + 0.6·X4 + 1.0·X5        Equació 9  

 

On: 

Z = Índex de salut financera global 

X1 = Fons de maniobra / Actiu total 

X2 = Reserves/actiu total 

X3 = BAII/ Actiu total 

X4 = Valor de mercat del capital/ Valor comptable del passiu 

X5 = Ventes/actiu total 

 

 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Any 2012 Any 2013 
X1 0,14 0,25 0,50 0,63 0,73 

X2 0,00 -0,58 -0,36 0,00 0,22 

X3 -0,60 0,09 0,38 0,42 0,40 

X4 0,14 0,18 0,48 0,64 0,76 

X5 1,07 2,01 2,07 2,00 1,76 

Z -0,67 1,92 3,72 4,53 4,72 
Taula 75. Test de Altman 

Font: elaboració pròpia 

 

L’índex de salut financera tindria que oscil·lar entre 5 i 10. Segons Altman una 

empresa amb un valor de Z inferior a 1.8 presenta una alta probabilitat de entrar en 

fallida. Aquest valor es supera a partir del segon any.  

 

Les empreses amb valors superiors a 3.0, segons Altman, presenten poques 

probabilitats de fer fallida. A partir del tercer any es supera el valor de 3.0. 

 

Cal, remarcar que en el cinquè any el valor Z disminueix, degut a la disminució de X3 

i X5, aquestes variables mesuren el rendiments que fa l’empresa dels seus actius. 

Aquestes dades concorden amb l’anàlisi dels indicadors financers, que mostraven 

un excés de fons propis. 
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Per tant, si les previsions es compleixen, a partir del segon i tercer any l’empresa ja 

serà sòlida i rendible i a partir del quart i cinquè anys es trobarà amb un excés de 

fons propis i per tant disminuirà la seva rendibilitat. En aquest punt s’haurà de 

decidir què fer amb aquest excés de capital: retirar-lo de l’empresa o reinvertir amb 

noves línies de producció i/o nous productes.   

 

9.7. Avaluació d’inversions 
 

9.7.1. Valor actual net 

 

El valor actual net és un mètode per analitzar la viabilitat de les inversions. 

 

L’interès representa el cost d’oportunitat. S’han representat diferents escenaris per 

tenir una idea més global. En principi, per valors positius del VAN la inversió és 

viable. 

 

Per calcular els VAN’s de la taula 69 s’ha utilitzat la següent expressió: 

 

VAN =  
0

1 (1 )

n
t

t
t

FM
C

i=

− +
+∑                  Equació 10  

 

On: 

C0 = Inversió inicial (88.931€, en el aquest cas) 

n = Vida útil de la inversió 

FMt = Flux monetari del període t. (Benefici net + amortitzacions + provisions) 

i = cost d’oportunitat 

 

Càlcul del VAN a cinc anys (n=5) 
Interès VAN 

0% 116.716 € 

3% 88.811 € 

5% 72.508 € 

10% 38.324 € 

15% 11.581 € 
Taula 76. Avaluació del VAN segons l’interès 

Font: elaboració pròpia 
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A cinc anys vista la inversió és rentable fins hi tot considerant un 15% de cost 

d’oportunitat. 

 

9.7.2. Taxa interna de rendibilitat 

 

El TIR és el valor del cost d’oportunitat que fa que el VAN sigui igual a zero. 

Entre dos inversions s’escolliria la que tingués el TIR més alt. 

 

VAN =  
0

1 (1 )

n
t

t
t

FM
C

i=

− +
+∑  = 0                     Equació 11  

 

S’ha fet un càlcul iteratiu fins a trobar que: TIR = 17,6% 

 

Per tant, segons el TIR, el projecte és una bona inversió. 

 

9.7.3. Període de recuperació (Payback actualitzat) 

 

El Pay back indica el temps necessari per que el projecte generi els cash flows 

necessaris per compensar el capital invertit. 

 

Per actualitzar els valors de flow cash s’han actualitzat amb una taxa d’inflació del 

3%. 

 

ti (anys) → C0 = 
1 (1 )

n
t

t
t

FM

i= +∑        Equació 12 

 

Es a dir, es busca el temps (anys) que fa que el VAN valgui 0. 
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Taula 77. Evolució del VAN amb els anys 

Font: elaboració pròpia 

 

Es calcula que el temps de retorn és de 4 anys . Aquesta és potser l’indicador menys 

favorable ja que és relativament gran. 
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10.  CONCLUSIONS 
 

Després de proposar en paper la idea de l’empresa Fressel, es poden extreure 

diferents conclusions: 

 

Es tracta d’un sector en expansió actualment a l’ordre del 52% anual . Es cert que es 

troba en fase de creixement i per tant, és el moment de que comencin a aparèixer 

noves extensions i variants dels productes.  

 

L’estudi de mercat propi mostra una clara preferència per les cremes de verdures 

fresques. Però s’ha de vigilar que no sigui una falsa necessitat, podria ser que la 

necessitat d’una crema de verdures fresca no fos tan real. De totes maneres els 

resultats són força concloents un 74% dels preguntats prefereixen cremes 

fresques . 

 

S’ha de tenir una política de diversificació, pels diferents segments, ja que al entrar 

en la maduresa (d’aquí tres o cinc anys) es necessita una política de diversificació  

clara i planificada. 

 

La inversió inicial és força elevada, és necessiten 169.306€ dels quals 88.931€ 

seran fons propis. De totes maneres s’espera una rendibilitat molt interessant de fins 

el 44% al quart any. 

 

Un dels temes a tenir en compte és l’excés de fons propis esperat a partí del quart 

any, durant els primers anys s’haurà d’actualitzar totes les eines del pal financer i en 

funció dels indicadors es prendrien mesures com: distribució de beneficis, ampliació 

de capital permanent, i per tant, ampliació de la capacitat productiva i creació ne 

nous productes. 

 

El Pay back és de quatre es podria pensar que és un temps massa llarg però la 

veritat és que els beneficis de fins a 70.944€ esperats durant el quart any, 

compensen una llarga espera. 

 

De totes maneres, es pensa que es una bona inversió, sobretot perquè s’ha detectat 

un nínxol en el mercat de cremes de verdures fresques, i amb el creixement del 

sector pot donar lloc a un gran negoci. 
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11. GLOSSARI 
 

Abatidor : sistema de per reduir la temperatura ràpidament d’un producte. 

 

A-PETP: poliester amorf. 

 

C-PETP: poliester cristal·lí. 

 

Cash Flow econòmic (flux de caixa econòmic):  s’obtè a partir de la compte de 

resultats. És igual al benefici net més les amortitzacions i les provisions. 

 

Cash Flow financer (flux de caixa financer):  entrades de diner menys les sortides 

de diner de tresoreria. 

 

Crema de verdures fresca : es tracta d’una crema de verdures preparada i 

envasada que no ha estat tractada per esterilització ni per cap sistema de 

conservació agressiu. El seu sistema de conservació es basa en un envasat en 

calent i un abatiment sobtat de la temperatura. D’aquesta manera es pot assegurar 

un temps de vida útil de més de 90 dies. 

 

Envàs flow- pack : és un tipus d’envàs de plàstic flexible, barat i molt utilitzat en la 

indústria alimentària. 

 

EPS: poliestirè expandit. 

 

HDPE: polietilè d’alta densitat 

 

Lay-out : distribució en planta. 

 

OPA: poliamida orientat. 

 

O-PETP: poliester orientat. 

 

OPP: polipropilè orientat. 

 

OPS: poliestirè orientat. 
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PA: poliamida. 

 

Pay-back (termini de recuperació): Aquest mètode proporciona el termini de 

recuperació de la inversió inicial a través dels fluxos de caixa nets obtinguts amb el 

projecte 

 

PE: polietilè. 

 

PETP: poliester. 

 

PP : polipropilè. 

 

Propietats barrera : defineixen la permeabilitat de l’envàs als diferents gasos o 

elements que poden penetrar-lo i degradar el producte. 

 

PS: poliestirè. 

 

Rappel : també anomenat descompte per quantitat. És quant s’ofereixen preus 

unitaris més barats quan es compren grans quantitats. 

 

ROI: (Return on investments) BAII/Act.Total*100 Mesura l’eficiència amb que 

l’empresa utilitza els actius disponibles. 

 

Sistema APPCC : control de qualitat en la indústria alimentària. És molt important 

pel que fa al control microbiològic, per aquest cas es seguirà un procediment 

sistemàtic APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics). 

 

TIR (Taxa Interna de Rendiment):  és el rendiment que iguala el VAN a zero. 

 

Traçabilitat : sistema de identificació i localització d’una partida concreta de 

fabricació amb un número de lot. 

 

VAN (Valor Actual Net):  és un mètode clàssic de valoració d’inversions amb actius 

fixes, proporcionant la valoració financera en el moment actual dels fluxos de caixa 

nets que proporciona la inversió 

 

Vida útil : és el temps en que una propietat no es veu alterada, i per tant, la venta 

del producte és factible. 
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