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Resum 

Aquest pla de viabilitat presenta un estudi de la possibilitat física, municipal, operacional i 

econòmica de crear un foodtruck per la seva explotació estival a Menorca i el seu 

arrendament fora de temporada. 

En ell es detecten factors determinants com el públic al que va dirigit, els requeriments 

necessaris per desenvolupar el servei dins de tots els marcs existents. Es descriu un 

projecte per a dos recursos humans i opcionalment en funció de la càrrega laboral  

l’adhesió temporal d’un tercer com a suport. 

L’estudi conté les següents parts: 

 Anàlisi de l’entorn per determinar les ubicacions, el tipus d’aliment a oferir, horari, i 

el públic al que va dirigit. 

 Els requeriments del servei de venda, del servei de lloguer, de punt de venda en 

reunió amb els anteriors, i la promoció i venda del conjunt. 

 Un pla d’operacions per especificar totes les tasques a realitzar, i quantificar-les en 

cas de ser possible. 

 Un pla que representi l’estructura organitzativa i els recursos humans necessaris, a 

més de les seves característiques específiques. 

 Un pla econòmic amb dades d’ingressos, despeses i la extracció d’indicadors de 

rendibilitat com el VAN i el TIR. Posteriorment s’avaluen els resultats. 

Als annexos es pot veure el cost d’enginyeria del pla, el cost d’elaboració i els temps per 

dur-ho a terme. També hi ha material de complement del cos del projecte. 

Observant la trajectòria i les conclusions del pla, es pot considerar que a Menorca hi ha 

cabuda per un projecte d’aquest tipus, per tal d’optimitzar alguns punts de l’estudi es poden 

revalorar aspectes amb el fi de millorar alguns indicadors.  

Es destaca la iniciativa d’obrir-se a nous emplaçaments dins d’un sector clarament en auge.  
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Des de 2009 que a Los Angeles (Estats Units d’Amèrica) agafà força un moviment amb 

essència nòmada, adaptada a un públic modern amb uns gustos gastronòmics educats, 

que es va estendre per tot el món, inclòs Barcelona, fins a l’actualitat. Un moviment 

segurament impulsat per una situació econòmica i social que bé poden fer d’això una 

moda, però es farà un estudi de si es pot tractar d’una de les moltes mostres d’inventiva i 

capacitat d’imaginació que fa d’aquesta opció de restauració una nova finestra a l’evolució 

de l’oferta gastronòmica. 

L’origen de l’estudi és la valoració personal de la possibilitat d’implantar a Menorca el primer 

foodtruck oferint un producte de qualitat, bo i saludable a diferents indrets de l’illa. 

Vist l’èxit d’aquesta tendència a Barcelona i la resta d’indrets a on s’ha estès, ha despertat 

la meva motivació de fer el Projecte Final de Carrera de l’enginyeria d’Organització 

Industrial aplicant els coneixements adquirits a les aules i després d’un any i mig a una 

empresa fent tasques comercials i de venda, a més de gestió de projectes. 

Té com a avantatges el fet de ser un projecte més dinàmic, que permet moure’s on hi ha 

consum, a diferencia d’un punt fix de restauració, i econòmicament més favorable que el 

lloguer d’un local. 

Ha despertat el meu desig de fer un pla de viabilitat d’un projecte en una ubicació nova pel 

mercat. 

1.2. Necessitats que vol cobrir. 

Aquest projecte és un pla de viabilitat d’una petita empresa, un servei que sigui de qualitat, 

que la gent el valori i pagui per un producte bo, a més de generar llocs de treball i riquesa. 

L’objecte del projecte és l’estudi de viabilitat d’un foodtruck o caravana a l’illa de Menorca 

(Illes Balears), considerant l’entorn actual,  amb un pressupost més reduït que la d’obrir un 



Pág. 8  Memoria 

 

restaurant. La ubicació s’ha determinat pels següents criteris: com un punt on no hi ha gran 

oferta d’aquest tipus de servei i sabent que es tracta d’un lloc amb molts paral·lelismes amb 

Barcelona (proximitat, cultura, clima i legislació).  

Per a dur a terme el projecte, es considerarà una exposició de la idea inicial amb la que 

s’impulsa el projecte; un breu resum de conceptes.  

Un estudi de l’entorn, determinant les ubicacions òptimes considerant tots els factors que 

intervenen en la possibilitat d’ubicar la caravana per fer arribar els nostres entrepans al 

major nombre de clients. 

Es vol crear un foodtruck totalment equipat per a explotar a Menorca, determinant el seu 

consum elèctric i exposant les opcions d’abastiment via xarxa o via autònoma 

(generadors/bateries/renovables). És un pla de compra de caravana a restaurar d’acord 

amb l’entorn i l’estètica pròpia d’allà i el corresponent pressupost. Es fa un estudi de l’entorn 

per a determinar el tipus d’oferta gastronòmica i el públic a qui va dirigit. S’ofereix una carta 

reduïda, amb ingredients totalment frescos i de proximitat, basades en receptes 

mediterrànies adients a la situació geogràfica, incloent entrepans gourmet per emportar, 

pastissos, cafès i begudes, de la que depèn l’equipament de l’interior de la caravana. A 

més, es valora la possibilitat del lloguer del foodtruck durant els mesos que no es treballi a 

Menorca. Fent un estudi de l’entorn es determina quina opció gastronòmica es correspon a 

les necessitats en producció i logística. 

El projecte s’integra a una illa a on el mercat de les caravanes de venda de menjar de 

qualitat està en un punt inicial, en el que determinar l’abast de les necessitats a on es vol 

arribar a cobrir té un punt d’imprecisió. 

Cobrir la necessitat de menjar elaborat, amb sabors agradables i combinacions atractives, 

emprant ingredients propis de l’entorn a on s’explota, a un preu assequible per a un públic 

que sigui resident o turista a Menorca, apropant-lo als punts on hi hagi més afluència de 

gent i a on la legislació ho permeti. Principalment apropar-se a la clientela de les platges de 

Menorca, respectant la normativa i, a més, cobrint el màxim de públic d’acord amb l’horari 

d’obertura. 

La possibilitat d’impulsar un mercat inexistent amb potencial, d’oferir una alternativa a la 

gastronomia actual a l‘illa, i a una clientela que cobreix el marge de jove i mitjana edat, que 
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estan familiaritzats amb la oferta proposada i que són coneixedors del món de les xarxes 

socials. 

La combinació d’opcions per adaptar-se als requisits legals portarà a estudiar el benefici i 

marge que doni a la empresa, en cas de preveure que la facturació estarà per sota dels 

costos es valora la suspensió temporal de la de la viabilitat de la venda a Menorca i 

l’exposició dels factors de canvi que farien viable l’estudi. 

El disseny de la caravana, amb una zona de treball annexa darrera de la caravana, a on 

s’elaboren tasques que afavoreixen el funcionament òptim de la caravana ampliant espai 

de treball i d’emmagatzematge.  

Un pla operacional i de producció, estudiant la possibilitat de fer el menjar a la caravana o 

portar la matèria precuinada i a la caravana només fer el procés de muntatge del plat a 

presentar.  

Un pla logístic, amb disponibilitat d’estoc i d’aliments, i les tecnologies adients per a aplicar 

al nostre projecte. L’aprovisionament d’aliments per ubicació i conservació, la compra de 

material compostable, ecològic i reciclable d’estris per emportar, formen part de l’estudi del 

projecte. 

Un pla d’estudi de l’entorn per a descobrir o definir les necessitats que vol cobrir el nostre 

foodtruck. Estudi de recursos humans amb determinació de les necessitats del pla, d’acord 

amb les determinacions extretes dels apartats anteriors. 

Estudiar el lloguer fora de temporada estival per amortitzar i aprofitar els recursos del 

projecte al màxim. 

Fer un pla de negoci, on es recullin els aspectes econòmics i financers del nostre projecte, 

concreció de pla d’inversions inicials, pla de finançament, avaluació del projecte, previsió de 

tresoreria i compte de resultats, punt d’equilibri i balanç de situació. 

Després de fer aquestes tasques, una estimació de futur de la situació i un pla de 

contingència poden recolzar el tancament de l’estudi. 

Finalitza el projecte amb unes conclusions que determinin la viabilitat del projecte i les 

característiques finals contrastades amb les inicials, exposant el motiu dels canvis i valorant 

els avantatges. 
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1.3. Motivació i persona creadora. 

Aquest projecte ve impulsat per un enginyer tècnic naval en propulsió de vaixells, i pendent 

d’acabar la llicenciatura en Enginyeria d’Organització Industrial. 

Nascut a Barcelona i amb 27 anys, amb inquietud per crear una empresa pròpia, provinent 

d’una família per part de pare amb experiència en la petita empresa, barreja coneixements 

tècnics de la carrera amb experiència laboral en l’entorn social, en el departament de 

vendes formant part d’una empresa petita derivada d’una multinacional, on s’aprèn a 

treballar en petits equips i en tots els punts de la cadena productiva però sota la supervisió i 

govern d’una estructura clarament dirigida per la empresa matriu amb directrius de 

nacionalitat americana. 

1.4. Requeriments previs 

Pel projecte es tenen uns desitjos que esdevenen els requeriments previs per conduir el 

projecte. Es requereix un foodtruck, caravana o motoritzat, d’estètica “vintage”, per vendre 

a la via pública i a espais privats. Amb l’objectiu que es puguin vendre i composar 

entrepans elaborats de forma autònoma, sense la necessitat d’un centre de cuina industrial 

a un local per tal de reduir el pressupost. S’escull Menorca pendent de la viabilitat legislativa 

i logística per l’absència de foodtrucks i per obrir un mercat inexistent a l’illa a un 

emplaçament únic. 

Per poder fer aquest estudi de viabilitat són necessaris els coneixements de les 

assignatures troncals de la carrera i principalment Economia, Administració i Direcció 

d’Empreses, també els coneixements adquirits en les assignatures com Projectes, Direcció 

Comercial, Tècniques d’Organització Industrial i Disseny de Sistemes Productius i Logístics. 

A més, han estat imprescindibles les facilitats que m’ha donat l’empresa Caravan Made, 

proporcionant-me en tot moment informació i orientacions. 
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2. Introducció 

Objectius del projecte 

Fer un pla de la viabilitat del projecte de foodtruck a Menorca. 

Determinar el funcionament d’acord amb el marc legal i econòmic establert, arrancar 

l’empresa amb una inversió inicial inferior a 19.000€ i generar llocs de treball.  

Presentar una carta de productes atractius, especificada i determinar els seus costos i 

beneficis reduint al màxim el període de retorn del projecte i amortitzar la caravana. 

Cobrir el subministrament de menjar i beguda a indrets on no n’hi ha actualment i a 

ubicacions estratègiques. Previsió d’evolució de l’entorn. 

Especificar un pla de producte, aspectes operacionals i logístics com ara els fluxos de 

producció i els temps de preparació i presentació, a més del disseny bàsic de la caravana.  

Definir un pla que inclogui què vol cobrir el nostre projecte, les característiques més 

importants del producte a vendre, l’entorn de mercat, on es situa l’explotació de l’empresa i 

un perfil de consumidor. 

Precisar un procés de producció i traçabilitat de producte i operacions.  

Recursos necessaris (plànols, dibuixos...), preu i manteniment. Opció de lloguer. Recursos 

humans, formació, salaris i responsabilitats. 

Definició dels llocs de treball i de les capacitacions dels treballadors. 

Pla econòmic i financer. 

Determinació de la viabilitat del projecte. Resum de les dades obtingudes i conclusions 

sobre les mateixes. 
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3. Anàlisi de l’entorn 

3.1. Ubicacions 

Els passos a seguir per determinar les ubicacions desitjades són escollir sota una sèrie de 

criteris les ubicacions a on es desitgi anar, revisar si les característiques de l’entorn, d’accés 

i legislatives, s’ajusten a les ubicacions i normatives de cada municipi de Menorca, si les 

permeten i validen, esdevindran les ubicacions finals. 

3.1.1. Criteris de selecció 

A continuació es presenten els criteris que serveixen per seleccionar primerament les 

possibles ubicacions, i posteriorment una valoració personalitzada de cadascuna 

determinant la o les definitives. 

Els criteris de recerca d’ubicacions es basen en: 

Població: el nombre de persones a on s’ubiqui la caravana dóna avantatges clars per a 

determinar la ubicació desitjada, el número de visualitzacions de la caravana per dos 

motius, proporció directa “visualitzacions per venda” i la promoció de la caravana, el boca a 

orella que fa en gran part que un projecte tingui èxit.  

Concentració: Per esdeveniments eventuals o per motius tradicionals, les ubicacions a on 

es concentren gran nombre de persones són de gran atractiu per complir amb molts dels 

aspectes desitjats, festes populars, platges, zones d’oci, zona portuària, mercats, fires... 

Amb aquest aspecte, l’avantatge és calcular de forma més precisa i poder determinar una 

constant d’afluència per garantir una venda estimada més propera a la realitat. 

Horari: Cada ubicació té un patró d’horari, és a dir, que hi ha ubicacions a on l’afluència de 

gent és a la tarda, d’altres que a l’hora de sopar i fer un tomb és l’horari de major afluència, 

i d’altres que tenen un rang d’afluència major des de bon matí fins a mitja tarda, com ara les 

zones de costa, les cales i platges. L’horari del foodtruck i l’oferta gastronòmica dependrà 

també de les ubicacions. 



Pàgina. 14  Memòria 

 

Competència: En aquest cas té un doble sentit la competència, per una banda es busca 

una ubicació a on no hi hagi gran oferta gastronòmica a prop, el que s’aconsegueix és 

oferir de forma exclusiva el servei i poder absorbir en major mesura el desig del públic. Per 

altra banda, la presència de competència (tot i no ser foodtruck) atrau al públic disposat a 

pagar per menjar, i que sap que la zona a on va és de gastronomia atractiva i permet que 

un percentatge de la clientela sigui susceptible de consumir. 

Viabilitat física: L’observació de la ubicació física, l’accés de la caravana i l’entorn a on 

s’ubica, fer un estudi de les necessitats de la infraestructura i observar si l’entorn permet 

dur a terme les tasques. L’accés dels clients a la caravana i la còmoda vista de la caravana 

pel públic. En definitiva és determinar si hi ha barreres físiques per ubicar la caravana i 

vendre.  

Normativa: Un dels punts més complexes i més importants, que dóna deliberadament la 

confirmació de la ubicació a col·locar la caravana. Mitjançant instàncies als ajuntaments 

dels municipis, determinen la validació de la ubicació. 

Per escollir les ubicacions definitives, el procediment és valorar mitjançant una sèrie de 

criteris, ubicacions amb les que el projecte es podria desenvolupar correctament, exposar 

els motius i les característiques que defineixen cada ubicació i exposar tota la informació 

obtinguda per quantificar i posicionar tots els avantatges i inconvenients, i finalment 

obtindre una o dues ubicacions que s’ajustin a tots els criteris i esdevinguin les definitives. 

Amb aquestes ubicacions definides i especificades, es pot definir el volum de venda, la 

freqüència d’ús dels productes i procediments, els pla de producció i logística, i finalment la 

viabilitat i rendibilitat del projecte. A la següent imatge es poden observar al mapa les cinc 

diferents ubicacions. 

3.1.2. Ubicacions i aplicació dels criteris 

A continuació es veu el mapa de Menorca amb les ubicacions subjectes a estudi marcades. 
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Figura 3.1: Ubicacions subjectes a estudi. Font: Google Maps amb edició pròpia. 

 

Opció 1: Ciutadella de Menorca 

Ciutadella és la ciutat més poblada de Menorca (29.315 habitants segons INE 2011); fins a 

1714 va ser residència del governador de l'illa així com de la Universitat General de 

Menorca. Les festes patronals de Sant Joan se celebren el 23 i 24 de Juny, conegut com 

"El dissabte del 24". Tracten de mantenir viu l'esperit medieval i hi participen els diferents 

estaments de la ciutat: la noblesa, els menestrals i els pagesos, que són els grans 

protagonistes. La festa comença el diumenge abans del dia 23 de juny. És la ciutat més 

bonica de l'illa. El seu casc històric conserva el traçat medieval, carrers estrets, terra 

empedrat, esglésies i cases senyorials amb boniques façanes i places. El port és un dels 

punt centrals de Ciutadella, a on hi ha gran oferta gastronòmica i considerat el centre de la 

ciutat. A on es preveu posar la caravana, al port o a la Plaça des Born, llocs on l’afluència 

de clients és constant i marca bona previsió de venda i promoció. L’horari és de matí i 

tardes, a l’hora de dinar es preveu poca venda ja que és un dels indrets amb més oferta 

gastronòmica amb terrasses i especialistes en llotja. 
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Opció 2: Cala en Porter 

La platja de Cala en Porter , situada al terme municipal d'Alaior a Menorca, es caracteritza 

per la seva sorra fina i els penya-segats de gran alçada que la protegeixen dels vents, 

convertint la cala en un enclavament idoni per al fondeig d'embarcacions d'esbarjo. A prop 

de l'arenal, de 130 metres de longitud i 110 d'ample, es troba una torre i defensa construïda 

amb pedra i morter . La urbanització de Cala en Porter , sobre un dels penya-segats, va ser 

de les primeres de l'illa en fer promoció de cara al turisme internacional i, encara avui, 

destaca la important colònia britànica que resideix en aquest nucli. Té una capacitat d’unes 

1000 persones i és una zona principalment residencial, no es troben punts de restauració a 

prop de la cala i permet tenir avantatge i més probabilitat de tenir públic. Ja que tot i tenir 

aparcament per una cinquantena de vehicles, és una cala molt reconeguda i que es 

considera un atractiu turístic de Menorca. 

Opció 3: Maó 

Maó és la segona ubicació amb major nombre d’habitants a l’illa (des de 2009 Ciutadella va 

prendre el primer lloc a Maó). Té una població de 28.000 persones i a l’estiu es multiplica 

per tres el nombre de visitants. Té un dels ports naturals més grans del món i és un dels 

principals ports esportius i de passatgers, principal destí d’embarcacions i turisme de 

Menorca. La ubicació de la caravana és al Carrer Moll de Ponent just al costat de 

l’administració d’hisenda, a on normalment hi ha un mercat. És un dels punts més 

interessants de les ubicacions demanades per la comoditat i l’accessibilitat del públic al 

foodtruck i al nombre d’impactes visuals que comporta, tant de venda directa com de 

promoció del producte i marca. És la capital de la illa, i ha d’ésser una de les opcions a 

valorar sense dubte. Hi ha molta oferta gastronòmica amb el que esdevé un avantatge i 

alhora un inconvenient. L’horari de la clientela és de matins i tardes. 

Opció 4: Es Castell 

A cinc quilòmetres de Maó s'emplaça Es Castell, un poble mariner esquitxat d'empremtes 

angleses, producte de la dominació britànica del segle XVIII. 

L'origen de poble es remunta a quan es va construir l'imponent Castell de Sant Felip a 

l'entrada del port, un punt estratègic durant l'època d'invasions i guerres. 

Es Castell és la població més oriental de Menorca, el que la converteix en el millor lloc per 

veure l'espectacular alba sobre el mar. El poble té carrers rectes, una plaça d'armes 
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flanquejada per les antigues casernes angleses, un interessant Museu Militar i una 

arquitectura preciosa amb cases emblanquinades i finestres de guillotina. 

Té un casc històric que atrau a molt turisme i població en període estival.  Tots els carrers 

pròxims al mar baixen fins Cales Fonts, l'antic i pintoresc moll de pescadors. Port amb 

embarcacions de colors, la badia està flanquejada per fondes i cafès. A l'estiu les terrasses 

cobreixen els molls. La ubicació del foodtruck a la plaça de l’ajuntament apropa al públic la 

caravana, a un emplaçament típic de mercats i fires, a on es concentra gran part de la 

població pel matí i per la tarda per fer passeig i gaudir de l’arquitectura i l’encant del poble. 

 

Opció 5: Cala Mitjana 

 

Entre Cala Galdana i Cala Trebaluger a Menorca es troben les platges verges de Cala 

Mitjana i Cala Mitjaneta , dos dels enclavaments més idíl·lics de la costa sud de Menorca, a 

causa principalment del seu aïllament i a la bellesa del seu paisatge. Les cales, que 

pertanyen al terme municipal de Ferreries, es troben protegides dels vents per penya-

segats calcaris que formen una entrada bastant profunda i des dels quals es pot gaudir 

d'una panoràmica exquisida de la zona a l'ombra d'una pineda. Cala Mitjana, té una 

longitud de 140 metres amb una recolzada amb sorra, al peu del camí pel qual s'arriba a 

peu des de Cala Galdana. Tot i ser una àrea verge, inclosa en una Àrea Natural d'Especial 

Interès, el sorral disposa d'un aparcament, a 150 metres del mar, així com serveis sanitaris 

durant la temporada estival, i és on es projecta la ubicació de la caravana. Té una 

capacitat aproximadament de 500 persones a més d’estar a 15 minuts caminant d’un nucli 

turístic i residencial, amb que part d’aquesta gent pugui ser possible assistent si decideix 

anar a Cala Mitjana. És una cala molt gran i arrecerada i moltes embarcacions d’esbarjo 

tenen cabuda, podent fer nit gràcies a les característiques de la cala. És un dels llocs més 

coneguts i famosos de la illa, sent visita obligada si tens vehicle i t’agrada gaudir de la 

naturalesa a peu de platja. L’horari d’assistència a la platja els mesos estivals es de 10:00 

fins 18:00 aproximadament.  

 

3.1.3. Ubicacions finals 

Finalment, es decideix escollir les opcions 2 i 5, Cala en Porter i l’aparcament de Cala 

Mitjana. Es decideix escollir dues opcions per tres motius, interessa tenir un estudi de la 
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variació de les vendes per ubicació, per en un futur adaptar-nos a l’entorn coneixent els 

costums. Per promocionar el foodtruck a diferents ubicacions, tenir més presència a l’illa i 

donar imatge nòmada, que en part és del que tracta el concepte de foodtruck, i finalment 

els permisos són limitats en espai i temps, per tant, no es donen permisos per explotar una 

ubicació pública molts dies per motius de llicències d’ocupació de la via pública.  

Els criteris de selecció es basen en termes legals, principalment per descartar les 

ubicacions de Ciutadella i Maó, Ciutadella per normativa sistemàtica, no dona llicències 

d’aquest tipus, és un casc antic i històric, hi ha molta pressió negativa sobre la venda 

ambulant de menjar de qualitat per altres sectors i perjudica greument el nostre mercat. 

Maó manté la mateixa política que Ciutadella, això impedeix, ara per ara, la possibilitat de 

explotar el foodtruck a les dues principals ciutats de l’illa, tot i que parlem d’una tendència 

ascendent i no es descarta l’opció de valorar en un futur, amb més pressió del gremi, la 

possibilitat d’habilitar espais per fer mercats de furgonetes de menjar gourmet.  Es Castell, 

Cala en Porter i Cala Mitjana, són dels municipis de Es Castell, Alaior i Ferreries, 

respectivament, i tenen una normativa acord amb els altres municipis, però sota estudi de 

projectes determinats, en el marc de la legalitat i d’acord amb els requeriments de Sanitat 

que es detallen a l’annex pel “Reglamento CE 852/2004 de 29-04-2004 relativo a la higiene 

de los productos alimenticios”, que s’aplica a Espanya amb el “Real Decreto 1338/2011, de 

03-10-2011” i el “Real Decreto 3484/2000 de 29-12-2000 que establece normas de higiene 

para la elaboración distribución y comercio de comidas preparadas”, es pot valorar 

individualment cada opció, amb el que permet explotar les ubicacions. A Es Castell es 

valora l’horari d’afluència de públic i es limita a matins i tardes, els migdies queden exclosos 

per existir una oferta gastronòmica variada tant en diversitat com en preu, incloent 

comoditats que no disposen, com ara terrassa, menjador i climatització. Per tant, es 

decideixen dues ubicacions que s’ajusten als requeriments desitjats, estan a prop de nuclis 

turístics, residencies de curta durada, com ara hotels o apartaments, llocs a on hi ha 

aglomeració de gent per les platges, dues de les més reconegudes del sud de la illa, amb 

una accessibilitat física sense problemes, a peu de platja a Cala en Porter, i l’aparcament 

de Cala Mitjana, a 150 metres de la platja i amb un marge d’horari òptim, de matí a tarda, i 

amb els dinars com a punt fort, podent gaudir de totes les franges horàries. Per això es 

decideix finalment amb Cala Mitjana i Cala en Porter. 
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Ubicació exacta de Cala Mitjana: 

 

Figura 3.2: Vista aeria de Cala Mitjana, Cala Galdana i l’aparcament. Font: Google Maps 

amb edició pròpia. 

 

Figura 3.3: Vista de la ubicació de l’aparcament a on s’ubicarà la caravana. Font: Google 

Maps amb edició pròpia. 
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Ubicacio exacta de Cala en Porter. 

 

Figura 3.4: Vista aeria de Cala en Porter i l’area residencial. Font: Google Maps amb edició 

pròpia. 

 

Figura 3.5: Passeig a on s’emplaça exactament el foodtruck. Font: Google Maps amb edició 

pròpia. 
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3.2. Públic objectiu 

Un cop escollides les ubicacions a on emplaçar el foodtruck, cal fer un anàlisi de l’entorn, i 

per dur-lo a terme, s’ha de determinar el perfil del públic que acudirà als punts de venda, 

determinar l’edat, nacionalitat, nivell econòmic, dies de pernoctació, tipus de residència i 

amb el grau d’ocupació hotelera se n’extreu l’aforament de les platges i, posteriorment, amb 

l’estudi de volum de públic, les vendes per dia de cada subconjunt de productes a cada 

ubicació. 

A continuació s’adjunta la Taula 3.1 que es un quadre de l’INE, que mostra amb una 

tendència a romandre constant, dades de l’edat, motiu del viatge i tipus d’allotjament, amb 

les que es pot determinar el tipus i la quantitat de persones que estan a les ubicacions 

durant els mesos estivals. 

Taula 3.1:Taula per perfil de públic i tipus d’allotjament. Institut d'Estadística de les Illes 

Balears (IBESTAT) a partir de dades del INE. España (CC BY 3.0) Font: INE 
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Taula 3.2: Dades de turisme estranger i nacional a Menorca per mes de l’any i a hotels. 

Font: INE amb col·laboració d’IBESTAT. Font INE 

 

Les dades més destacables del quadre que se’n poden extreure són,  per tant, el públic 

objectiu del projecte, es tracta d’un home i dona, entre 25 i 64 anys, que ve a l’illa de 

vacances, que s’allotja principalment en hotel i en segon terme en apartaments, d’una 

classe social mitja, principalment estranger i que suma a l’any un milió cent mil persones de 

mitjana amb una tendència augmentar en previsió a anys posteriors. 
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Taula 3.3: Nombre de dies de mitjana de pernoctació per tipus de residencia i mes de l’any 

(2015). Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del INE. Font 

INE Font:INE 

 

Figura 3.6: Nombre i percentatge en diagrama d’allotjament estival per municipi, dades 

extretes de l’INE. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 3.4: Grau d’ocupació (%) a Menorca hotelera per mesos i Illa. Institut d'Estadística de 

les Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades del INE. Font INE 

 

Aquestes dades apropen a extreure la informació relacionada amb la població als indrets a 

on s’ubica la caravana, Cala Mitjana no té pròpiament nucli de residència turístic, però Cala 

en Porter està just a un nucli molt important de residencies hoteleres i turístiques,  és 

excepte Ciutadella, que ha estat un objectiu d’ubicació en tot moment, i passa a ser junt 

amb Es Mercadal, la tercera força hotelera i residencial estival de Menorca. Per contra, a 

Ferreries hi ha poca massificació en quan a les construccions físiques, com ara hotels i 

apartaments, però és un gran atractiu turístic, per a visitar, i com a recolzament, hi ha un 

dels aparcaments a peu de platja més accessibles i grans de l’illa, amb el que també 

esdevé un avantatge respecte altres indrets. Amb una pernoctació mitjana d’entre set i nou 

nits, amb un grau d’ocupació molt alt per a les dates de previsió d’explotació del foodtruck, 

es tracta d’entre el 75% i 91% en funció del mes de l’any en temporada d’estiu. I, per tant, 

hi ha el benefici de que a escassos 150 metres de Cala Mitjana hi ha Cala Galdana, que 

respon a les dades dels quadres adjunts, nucli turístic hoteler i de vacances, que especifica 

el volum de venda i per tant, el volum de públic a servir. Cal destacar que el sud de l’illa és 

dels indrets que més públic acull i per tant, justifica en part la fixació d’ubicacions al sud. Al 

nord, en canvi, trobem principalment la zona del port de Fornells, i amb coneixença de la 

negativa a admetre punts de venda ambulant, es descartà des d’un principi. 
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4. Requeriments i promoció 

4.1. Requeriments del servei de venda al Foodtruck 

4.1.1. Freqüència d’ús del producte 

Per calcular la freqüència d’ús del producte, independentment del tipus de producte i del 

preu del mateix, es tracta d’extreure una dada de la clientela que hi haurà a cada hora i 

cada dia, en funció de les dades conegudes anteriorment com les ubicacions de venda i el 

volum de gent en cada ubicació. 

Segons la capacitat de les platges, i el volum de població, així com del nombre de vehicles 

que poden estacionar a un aparcament, tenint en compte la rotació de gent, se n’extreu una 

dada, de la qual es determina un percentatge, és a dir, d’aquesta gent que ve i veu el 

foodtruck, quina consumeix. 

En ambdós casos, considerant que hi ha un grup que va a la platja amb dinar o menjar i 

beguda, es determina que entre el 10-15% de la gent que assisteixi a la platja, consumirà 

producte, per tant, per Cala Mitjana, si a l’aparcament hi ha cabuda de 150 vehicles, amb 

una mitjana de 2 persones per vehicle, considerant que hi ha gent que ve des de Cala 

Galdana, i que hi ha gent que fondeja el vaixell a la cala, a passar el dia, es pot quantificar 

de la següent forma: 15 vehicles amb dues persones per vehicle, que són 30 persones, 

més 200 persones que escullen altres vies d’accés a la platja per complir l’aforament 

aproximat que es calcula a Cala Mitjana, que són unes 500 persones, a més, es calcula 

que hi entren diàriament unes 15 embarcacions amb una mitjana de 4 persones a l’interior. 

Per tant, en dades s’estima que al dia es rep una clientela d’entorn 50-65 clients al dia. 

A Cala en Porter, aproximadament es tracta d’un aforament d’unes 500-700 persones, amb 

el que el càlcul és més simple ja que la cala esta ubicada a peu de urbanització, i 

l’aparcament és d’uns 20 vehicles, podríem dir que una gran majoria de la gent que va a la 

platja es desplaça des de la urbanització fins a la cala sense transport personal. Es 

determinen, doncs, un aforament de 550 persones a la platja i unes 15 embarcacions amb 

una mitjana de 4 persones. 
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Per tant, en dades s’estima que al dia es rep una clientela d’entorn 55-70 clients al dia. 

4.1.2. Característiques del servei que es vol oferir 

Horari 

L’horari es decideix d’acord amb les ubicacions, és a dir, les ubicacions i els hàbits dels 

clients orienten sobre l’horari, i el ventall de productes a oferir, ja que cal ajustar la oferta a 

la demanda, en quantitat i en tipus. 

En ambdós casos, l’horari és més ampli que en altres ubicacions que eren valorades, ja 

que d’altres podrien tenir més clientela, però més concentrada, en aquest cas és un 

benefici al ajustar la carta als requeriments del públic per hora del dia. 

L’horari és de 10:00 a 18:00 hores cada dia, horari d’atenció al públic, a on es fa una 

previsió de pics d’assistència de la clientela, a primera hora, a l’hora de dinar, i ultima hora 

amb la oferta d’esmorzars, dinars i berenars. 

El menjar i begudes s’ajusten al perfil de públic prèviament definit i determinat, tenint 

sempre en compte les limitacions de la caravana, l’entorn on es realitzen les tasques, els 

temps de preparació, el perfil econòmic i el públic al que va dirigit. 

Preu objectiu 

Per determinar el preu objectiu de la carta, es prenen referències, tant d’altres foodtrucks a 

on la carta sigui semblant, com a restaurants de la zona, i el tipus de client en funció del 

seu poder adquisitiu. 

 

Es un petit camió amb el remolc habilitat per fer menjar, principalment carn fumada i 

entrepans gourmet amb ingredients de proximitat i km0. 

Les cartes varien per temporada i per esdeveniment, però algun exemple del que ofereixen 

i els preus són els següents. 

 Panet de verat fumat, remolatxa i maionesa d’herbes  7€. 
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 Truita fumada amb pastís de porc  6€. 

 Ous escocesos  2x4€. 

 Ostres fumades  4€ unitat. 

 Carn de vaca salada amb panet escocès, cheddar i crema picant  7€. 

 Porc fumat amb fenoll, api, poma i salsa de mostassa (Km0)  7€. 

 

És una caravana petita de entrepans per emportar, especialitzat en esdeveniments privats i 

càterings per festes. Tenen poca infraestructura dins la caravana, però tenen una cuina 

industrial anomenada “Obrador” a on cuinen d’acord amb els consells de Sanitat i lloguen 

l’espai per altres empreses del sector per oferir garanties en la producció, a més de flux de 

coneixements. 

La carta va variant en temporada i en funció de l’esdeveniment. 

 Pollastre marinat amb salsa d’alfàbrega, tàperes i canonges  5€ 

 Cremós de cabra amb cogombre, rave, melmelada de maduixa i farigola  5€ 

 Hamburguesa de vegetals, enciam, pastanaga, i salsa de iogurt amb menta. 4,5€ 

 Pa rodó amb carn de porc, api tallat, salsa de pruna i gingebre  5€ 

 Pollastre al curri en entrepà, llet de coco, espinacs, panses i cogombre. 5€ 

 Pa en llesques, brie, figues amb mel, farigola i escarola.  5€ 

 Pa rodó, hamburguesa de llenties, salsa de carbassa i anet, tomàquet i brots 5€ 

Com a Menorca no hi ha preus a altres foodtrucks, no es poden prendre referències i per 

tant, la guia es prendre com a referència preus de foodtrucks de Barcelona i fer un estudi 

del dispensi turístic i perfil econòmic del turista per determinar que són preus orientatius 

sota un context similar al de Barcelona a Menorca. 
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A continuació es mostra una taula que determina el nombre de persones per nacionalitat 

que arriben a l’illa. 

 

Taula 4.1: Nombre de persones a les Illes Balears per període i país de residencia. Font 

pròpia amb dades extretes de l’INE. Font: INE. 

 

A continuació es mostra una taula que representa el PIB de cada país per comparar-ho 

amb el d’Espanya. 
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Taula 4.2: PIB (producte interior brut) per càpita per països i PPS (Purchasing Power 

Standards), dades i format font extretes de EUROSTAT. Font: EUROSTAT. 

Amb les taules 4.1 i 4.2 es representa el context econòmic a on es projecta la previsió de 

preus de la carta del foodtruck del projecte. 

Els passos són projectar altres foodtrucks amb els preus que tracten al nostre, a més de 

veure que el material que es ven és semblant, i un cop es coneixen els preus, veure si es 

correspon el públic objectiu de Menorca al dels preus trobats, ja que existeix l’inconvenient 

que la ubicació física no és referència, però es por concloure dient que els preus serveixen 

com a referència ja que el públic al que va dirigit té un poder adquisitiu determinat pel PIB 

per càpita de cada país igual o superior que el de Espanya, amb el que l’aplicació de preus 

és raonable i determinant. 

4.1.3. Productes gastronòmics 

En atenció a la informació extreta anteriorment, i veient el tipus de oferta que donen 

empreses que tenen referència en el món del foodtruck, a més que el públic correspon al 

perfil definit anteriorment, es presenta una oferta d’entrepans, pastissos, cafès i begudes 

que corresponen al desig del públic i amb l’horari d’oferta. 

Definim el model de negoci com una clara intenció a la satisfacció del client i promoció de la 

marca, es vol transformar cada venda en el principi de la següent mitjançant el boca-orella i 
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les xarxes socials. Tracta d’assolir una relació satisfactòria amb els usuaris finals dels 

productes que ven. Un pla de fidelització de mostrar tres C: captar, convèncer i conservar. 

Com a la majoria de punt de restauració de la illa, el turisme és la principal font d’ingressos, 

i no per ser un públic esporàdic i que no perduri en tota la temporada estival no es deixa de 

complir la necessitat de satisfer les tres C per servir un bon producte i satisfer al client, avui 

dia a les xarxes socials i a les webs d’opinió gastronòmica és on es troben les crítiques que 

orienten a molts consumidors i cal fer un bon paper. 

Es un projecte culinari que busca una estètica moderna i sòbria, amb una caravana antiga 

restaurada i pintada en colors que representin la identitat de la illa i de la gent a la qual 

representa. Un equip proper i que doni un servei totalment encarat a client i a la seva 

satisfacció.  

Menjar de qualitat a un preu assequible. Una oferta petita amb tres entrepans, pastissos, 

cafès i begudes fredes, especificacions personalment elaborades atenent a les 

infraestructures que té el projecte i a als requeriments de l’entorn, tant a nivell físic com a 

nivell d’usuari consumidor, al tipus de cuina, equipament de la caravana i recursos humans 

que s’encarreguen de totes les tasques, a més de tractar d’arribar al major nombre de 

públic possible. 

Compromís amb el medi ambient, compra de proximitat, sostenibilitat de l’execució de la 

tasca de producció i venda, i utilització de material reciclable i ecològic (tovallons, paper, 

gots…). També és una iniciativa presa per la motivació de reflectir en un projecte els gustos 

que concorden amb una tendència sostenible. 

Entrepans 

Els entrepans es preparen freds, independentment de com s’hagin preparat els ingredients 

que composen els entrepans, existeix la opció a gust del client i sota recomanació del 

cuiner, d’escalfar-los a una planxa 45-50 segons abans d’entregar per donar-li temperatura 

al pa, una mica als ingredients interiors per potenciar el sabor i el pa torrat.  

Entrepans elaborats, amb un muntatge fàcil de fer però amb uns elements de qualitat. Els 

entrepans no porten acompanyament, una bossa de paper i un tovalló. Per a la realització 

del projecte es preparen exemples reals per determinar el temps de preparació, el volum de 

matèria primera que cal per elaborar-los i per tastar-los i conèixer el producte. 
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Pa de xapata amb pebrot escalivat amb alvocat, olivada negra, enciam i formatge 

vegà. “Veggie Sandwich”. 

Pa de fibra integral amb pebrot enfornat i escalivat, alvocat a trossos, una base d’olivada 

negra amb un matalàs d’enciam i formatge vegà. Es prepara ajuntant productes en fred, 

l’entrepà complet a suggeriment del cuiner s’escalfa 45 segons a una planxa de les de 

doble cara i es presenta.  

A continuació es mostra una imatge que representa l’entrepà per servir. 

 

Figura4.1: Entrepà Veggie Sandwich amb la presentació i l’aspecte desitjat. Font: 

elaboració pròpia. 

Pa blanc amb sèsam, salmó fumat amb salsa de iogurt, ruca y cogombre. “Smoked 

salmon miracle”. 

Base de salsa de iogurt amb cogombre i posteriorment salmó fumat i ruca, un tovalló . Es 

prepara ajuntant productes en fred, l’entrepà complet a suggeriment del cuiner s’escalfa 45 

segons a una planxa de doble cara i es presenta.  

A continuació es mostra una imatge que representa l’entrepà per servir. 
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Figura 4.2: Entrepà smoke miracle amb la presentació i l’aspecte desitjat. Font: elaboració 

pròpia. 

Bollo de pa de poble amb llom a la sal, ceba caramel·litzada, ruca i formatge de Maó. 

“MAÓ (Meat And Onion)”. 

Bollo de pa rodó, es presenta la base de llom a la sal, es posa la ceba caramel·litzada per 

sobre i es completa amb encenalls de formatge de Maó amb un tovalló. Es prepara ajuntant 

els productes en fred, l’entrepà complet a suggeriment del cuiner s’escalfa 45 segons a una 

planxa de doble cara i es presenta.  

A continuació es mostra una imatge que representa l’entrepà per servir. 

 

Figura 4.3: Entrepà MAÓ amb la presentació i l’aspecte desitjat. Font: elaboració pròpia. 
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Altres possibilitats d’embolicar i altres imatges il·lustratives. 

 

Figures 4.4: Diferents imatges que il·lustren la presentació dels entrepans. Font: elaboració 

pròpia. 
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Els entrepans de les imatges no han passat per la planxa per no tenir-ne a l’abast a l’hora 

de fer la representació, cal fer-ho amb una planxa doble per no desmuntar l’entrepà amb 

els moviments. És un suggeriment del cuiner per potenciar textures i sabor. 

Els pastissos 

Es presenten en format fred, tallats en porcions i presentats solament amb el material de 

transport i higiene (capsa i tovalló). Els tipus de pastís a escollir són el de pastanaga i el de 

xocolata. 

A continuació es mostra una imatge que representa els pastissos per servir. 

 

 

Figura 4.5: Pastissos que s’ofereixen, en primer pla el de xocolata i en segon pla el de 

pastanaga. Font: elaboració pròpia. 
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Figura 4.6: Pastissos amb el seu embolcall i els estris de suport. Font: elaboració pròpia. 

 

Els cafès  

En format calent, en dos tipus de got (petit/tallat i gran/cafè amb llet) i amb tapa i per si es 

vol per emportar. El proveïdor es Nespresso
®
, la realització dels cafès es ràpida i neta, amb 

una màquina portàtil i simple. 

A continuació es mostra una imatge que representa els cafès per emportar. 

 

Figura 4.7: Representació dels cafès i del empaquetament. Font: Pinterest amb edició 

pròpia 
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Refrescos 

Els refrescos són de Coca-Cola
®
, que opera a Menorca i fa un subministrament ràpid i de 

confiança, amb una varietat adient per als gustos dels clients. 

A continuació es mostra una imatge que representa les marques que la empresa pot servir. 

 

 

Figura 4.8: Principal proveidor de begudes i refrescos per Menorca i oferta de productes 

que ofereixen. Font: www.cocacolaiberianpartners.com/productos. 

4.1.4. Productes derivats 

Les diferents bosses, papers, tovallons, nanses de cafè, gots, tapes de got, plats... es 

compren a un proveïdor especialitzat amb els ports són gratuïts superiors a 70.00 € 

comanda i el període promig d’entrega es una setmana.  

Els requeriments físics dels productes derivats que acompanyen als aliments han de ser 

principalment aptes per estar en contacte amb aliments, i de materials reciclats o 

biodegradables en tota possibilitat, ja que es pretén intercedir el mínim en l’entorn i 

qualsevol brossa (voluntària o involuntària) no ha de repercutir al medi. 

Els principals elements que es necessiten a la caravana amb importància, són gots per als 

cafès amb la seva tapa i gots per refrescos, tovallons, plats per els pastissos i el paper per 

els entrepans, la resta són complements que faciliten el transport i queden decorosos però 

no són de primera necessitat. 

4.1.5. Distribució de la demanda amb el producte a la franja horària 

En aquest apartat es combinen 3 apartats anteriors per determinar el volum de consum de 

cada producte, amb la quantitat de clients que s’estima hi hagi, i en la distribució horària 

que es preveu tenir.  

Es presenta la gràfica que combina productes amb clients i franja horària. 
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Figura 4.9: Orientació inicial de la xifra i de la distribució del consum diari (en unitats 

venudes) de la clientela, per franja horària i tipus de producte. Font: elaboració pròpia. 

Aquest gràfic mostra la distribució per franja horària del consum de la quantitat i de cada 

element, es fa en base a les costums i als horaris del public al que va dirigit, tenint en 

compte que és temporada estival i que la clientela està de vacances. Algunes 

observacions, en base a un gràfic que determina una orientació o tendència, és que pel 

matí es considera nul el consum d’entrepans, amb ingredients contundents com la carn, i i 

per la tarda el consum de cafè es redueix presuposant actitut relaxada. El gràfic sugereix 

una forma de veure una previsió de la distribució de la demanda que es orientativa i pretén 

fer una aproximació. Aquesta orientació permet avançar en posteriors punts facilitant la 

creació del diagrama de Gantt 2 que es veu al punt 5.1.1i que marca els procediments 

situats en el temps de les tasques diàries. 

Les dades extretes de la gràfica de la figura 4.7 quantifiquen el nombre de clients, per la 

distribució horària, i pel nombre de productes que consumeixen a les ubicacions. 

Les dades es basen al criteri del nombre de clients o visites diàries, de 65 a 70 en ambdós 

casos, de les quals consumeixen entrepans de 35 a 40 clients, i pastissos de 20 a 25 

clients, amb una distribució de les begudes en refrescos de 40 a 45 clients i cafès de 20 a 

25 clients, que sumen els 65-70 estimats pel volum de gent a les ubicacions i el 

percentatge de persuasió a la venda. 
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Aquestes dades tindrán tendència a augmentar tal i com es representarà a l’estudi 

econòmic, donat que es consideren conservadores. 

4.2. Requeriments del lloguer del Foodtruck 

Un foodtruck per ser llogat ha de complir les mateixes condicions que per ser explotat, per 

tant, sempre que sigui apte per la venda, que és la tasca principal, ho és pel lloguer. 

Els requeriments del lloguer es centren en la capacitat d’agradar al públic, per tant, les 

característiques tècniques, l’equipament, la comoditat al transport, i l’estètica són els criteris 

que serveixen de guia pels requeriments al lloguer. 

Es requereix un foodtruck amb els components tècnics per la cuina necessaris, per cuinar 

tot tipus d’elements, per tant es requereix forn, fogons, sistema tancat de subministrament 

d’aigua, refrigeradors amb el volum necessari per conservar aliments suficients per un dia 

de feina, llum, sistema de sortida de fum, finestres per expedir les comandes i rebre aire i 

llum de l’exterior. Porta d’accés, taulells, calaixos, estants, i endolls per connectar els 

elements desitjats que permeti la capacitat de la instal·lació elèctrica. 

Una caravana és la opció més adient per llogar, es pot ubicar a l’emplaçament desitjat i al 

ser independent del vehicle, pot romandre a l’ubicació i fer-se les tasques de desplaçament 

i aprovisionament amb el vehicle propi del llogater. Ha de permetre que amb el carnet B de 

conduir (vehicles i remolc <750kg) es pugui transportar.  

S’ha de mantindre una estètica bàsica i original, ben pintada i amb un mecanisme per 

col·locar el nom que la empresa llogatera vulgui posar a la part visible del costat de la 

caravana. L’estètica és molt important per atraure als clients en ambdós casos, tant per 

agradar als que lloguen com als consumidors a Menorca. 
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4.3. Requeriments del punt de venda 

Es requereix una caravana equipada amb la capacitat d’oferir producte alimentari cuinat a 

Menorca. Amb una carta petita de menjar per endur, d’entrepans gourmet, pastissos 

ecològics, cafès de qualitat i refrescos. 

Requeriments que ha de complir el punt de venda dictades per les constriccions següents:  

Accés al públic 

Es preveu rebre unes 60 visites diàries repartides en un 60% a migdia, 20 i 20% al mati i a 

la tarda tenint 3 pics de clientela durant el dia, per tant només amb una obertura de la 

caravana d’una finestra de 1,5m
2
  aproximadament és suficient. Ha de ser de fàcil accés al 

producte per rebre’l per part del client, i ergonòmic per facilitar les tasques d’entrega per 

part dels treballadors del foodtruck. 

Ubicacions físiques. 

La caravana ha de poder anar per camins de terra, pujar i baixar voreres, ha de poder 

quedar correctament fixada en terrenys amb una inclinació de fins el 5% i poder-la netejar 

fàcilment per fora, ja que la majoria d’ubicacions estudiades i possibles, són propenses a la 

pols i la sorra. Uns tendals per tenir ombra i protegir, una alçada mínima i una suspensió de 

la caravana són requeriments necessaris per no tenir problemes d’accés a les ubicacions 

escollides ni a les possibles futures ubicacions. 

Recursos humans. 

Es preveu la necessitat de dos recursos humans en el disseny del projecte, per tant ha de 

tenir una mida mínima de 6m
2
 per poder treballar dues persones, tenint en compte que fora 

de la caravana, al darrera hi ha d’haver dues taules de suport per fer els entrepans i tenir 

més espai. En certs cassos a on la demanda sigui superior, la assistència d’un tercer recurs 

humà com a opció d’agilitat a l’hora de dur a terme les operacions, es a tenir en compte a 

l’ha de fer el disseny de la caravana. Els recursos humans han de dur indumentària 

especifica per treballar adient per al desenvolupament normal de la tasca com ara davantal, 

barret, guants de làtex per a la manipulació del producte per al client, pantalons i sabata 

tancada que no rellisqui. 
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Volum de matèria primera. 

El volum de matèria primera permet determinar els espais de la caravana destinats al 

emmagatzematge d’aliments elaborats i d’elaboració prèvia que són necessaris per a les 

tasques bàsiques i de l’ús de la caravana. 

S’estima un consum inicial de 35 entrepans, per tant, 35 pans, que són 0.05m
3 
de volum al 

dia en conservació a -18ºC, per tant es fa la compra diària. 

4 kg de llom a la sal 4 kg de sal per cuinar 80 entrepans “MAÓ”. 

2,5 kg de salmó fumat per cuinar 80 entrepans de “Smoked salmon miracle”. 

12 pebrots per cuinar 80 entrepans de “Veggie sandwich”. 

Es tracta dels ingredients principals i que determinen el càlcul d’espais pels requeriments 

de volum. 

S’estima un consum inicial de 25 cafès (amb o sense llet) que implica un volum de 25 gots 

(amb 25 tapes i 25 culleres), 50 sobres de sucre, 25 càpsules de cafè i 2 litres d’aigua i 2 

litres de llet. Segons les proves realitzades per determinar el volum d’aigua i llet per fer els 

25 cafès, amb 1,5 litres d’aigua es fan 22 cafès llargs, considerant que es consumeix la 

mateixa llet que cafè per facilitar la resolució, es necessita 1,70 litres d’aigua i cafè al dia, 

per tant una ampolla de 2 litres i dos cartrons d’un litre de llet. 

S’estima un consum inicial de 25 porcions de pastís, amb un volum de 0.08m
3 
en total pels 

7 dies de 3 pastissos diaris. 

S’estima un consum inicial de 50 llaunes al dia, té un volum de aproximadament 0.029m
3
, a 

refrigerar, el volum en litres de beguda es de 20 litres aproximadament, però es calcula el  

marge de tot el volum entre llaunes i ampolles d’aigua, que queda lliure però cal tenir en 

compte. 

Logística de les operacions. 

Les operacions que inclouen el moviment de recursos humans, el foodtruck, el vehicle 

d’assistència i el servei als clients. 
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Sorgeix la necessitat d’un vehicle per portar la caravana i fer suport de magatzem de 

productes que no requereixen de conservació específica, com ara per tenir un bidó 

homologat de benzina de suport al dipòsit del generador, estris de neteja i desinfecció, 

capses de poliestirè expandit per conservar els aliments en perfectes condicions tèrmiques i 

evitar el contacte amb altres elements com els esmenats anteriorment. Equipat amb 

eslingues per subjectar la càrrega per seguretat. 

suport logístic sense haver de moure la caravana i podent tenir un recurs humà romanent al 

foodtruck. 

Una caravana amb facilitat de moviment i de mida reduïda per accedir a ubicacions naturals 

i boscoses. Capaç d’emmagatzemar productes refrigerats. Es requereix subministrament 

d’electricitat al refrigerador del foodtruck 24h pel que s’ha de dissenyar un sistema no 

sorollós per cobrir aquest requeriment. Capacitat de magatzem de productes, estris de 

cuina, productes de neteja i sanejament i altres. 

Conservació i preparació dels productes. 

Per a desenvolupar les tasques de conservació i preparació dels productes que es volen 

oferir al foodtruck, cal determinar quines necessitats es tenen 

Màquina d’envàs al buit i refrigeradors amb temperatura controlada són obligacions que ha 

de tenir el foodtruck per respondre als requeriments de Sanitat a el “Reglamento CE 

852/2004 de 29-04-2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios”, que s’aplica a 

Espanya amb el “Real Decreto 1338/2011, de 03-10-2011” i el “Real Decreto 3484/2000 de 

29-12-2000 que establece normas de higiene para la elaboración distribución y comercio de 

comidas preparadas” per a la elaboració dels components, a on es pot consultar a l’annex 

C i als criteris de magatzem i conservació d’aliments i ingredients per mantindre les 

propietats dels ingredients. 

A continuació s’adjunta una taula que determina en funció dels productes oferts els estris i 

electrodomèstics per la seva preparació. 
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Taula 4.3: Taula de productes, estris i electrodomèstics necessàries per la seva 

conservació i preparació. Font: elaboració pròpia. 

Requereix elements de cuina com forn, planxa doble, pica amb aigua d’accionament no 

manual, aigua potable, llum, taulells amb les característiques físiques requerides per 

Sanitat al “Reglamento CE 852/2004 de 29-04-2004 relativo a la higiene de los productos 

alimenticios”, que s’aplica a Espanya amb el “Real Decreto 1338/2011, de 03-10-2011” i el 

“Real Decreto 3484/2000 de 29-12-2000 que establece normas de higiene para la 

elaboración distribución y comercio de comidas preparadas” per a la elaboració dels 

components, a on es pot consultar a l’annex C ,fogons elèctrics, batedora de mà, màquina 

d’envàs al buit, estris de cuina, tots els productes de neteja i el subministrament elèctric (ja 

sigui per xarxa, generació autònoma o amb bateries de suport) per donar abast a la 

demanda energètica del foodtruck. Per als suports del producte, una zona de magatzem 

amb fàcil accés per si s’acaben ,poder reposar-ho amb facilitat. 

Aquests estris s’han d’incorporar, com d’altres que poden sorgir a mida que avança el 

projecte implantat, per satisfer la producció pròpia i per satisfer produccions futures o 

reconversions del producte a oferir al client. 
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Altres usos de la caravana. 

Altres usos de la caravana són el lloguer fora de la temporada estival a Menorca, amb el 

que les especificacions i la autonomia del foodtruck han d’esser polivalents, a la caravana 

s’ha de poder fer qualsevol plat (entenent les limitacions de la cuina ambulant) però 

disposar d’estris i d’instal·lacions vàlides, legals i suficients per donar altres usos a la 

caravana. 

Sanitat. 

Elements de conservació amb control de la Tº i rentamans amb accionament no manual, 

taulells fàcils de rentar i desinfectar i de material no porosos. Terra i sostre de material fàcil 

de netejar i que no sigui propens a acumular brutícia, una il·luminació adient i una 

estructura que permeti el desenvolupament de la feina de forma còmoda. Compartiment 

especial (separat de la resta) pel material de neteja i desinfecció. Tota la documentació en 

regla. Papereres pròpies per tot tipus de residu generat a la cuina que no sigui menjar, es a 

dir, plàstics, olis, i derivats... 

Les restriccions, limitacions, cotes i normes de Sanitat s’han de seguir amb total respecte, 

validant i incorporant totes les necessitats d’acord amb l’estipulat. Cal evitar les sancions i 

els accidents derivats de d’incompliment de les normes i procediments imposats per l’entitat 

reguladora. Més detalla a l’annex C per el “Reglamento CE 852/2004 de 29-04-2004 

relativo a la higiene de los productos alimenticios”, que s’aplica a Espanya amb el “Real 

Decreto 1338/2011, de 03-10-2011” i el “Real Decreto 3484/2000 de 29-12-2000 que 

establece normas de higiene para la elaboración distribución y comercio de comidas 

preparadas” per a la elaboració dels components. 

 

4.4. Publicitat, promoció i marketing 

En aquest apartat es fa l’estudi de les vies de promoció del producte, a més de l’estudi del 

marketing mix que inclou i afecta al projecte. 
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4.4.1. Marketing mix 

El marketing mix és l’estudi de les P que afecten en barreja a l’estratègia de mercat i assolir 

els objectius desitjats i prefixats. Són quatre i hi ha d’altres que es poden incloure en funció 

de l’entorn i la estratègia a dur a terme. 

El producte és el primer de l’estudi del marketing mix, hi ha una cartera de productes 

elaborats, tractats amb excel·lència i sota revisió i canvi periòdic, apostem per productes de 

qualitat tot i perdre marge de benefici, però l’aposta és per garantir la qualitat i 

indirectament oferir un producte conegut al client final, per donar imatge de qualitat i de 

preocupació per la mateixa, indirectament amb la compra de matèria primera i components 

de qualitat es demostra una intenció al servei i satisfacció del client, en comptes de voler el 

major marge i benefici sobre la venda. És una de les intencions principals del marketing per 

aquest projecte. 

La diferenciació de producte respecte la competència exposa, junt amb l’apartat anterior la 

intenció d’oferir un producte reconegut, de qualitat i amb la garantia del producte que 

oferim, filtrada pel nostre projecte, per tant, és una consonància entre la mostra de cura pel 

producte i l’oferiment al client de la oferta en qualitat. Es vol marcar la diferència, tot i que 

ser el primer foodtruck a Menorca i iniciar una tendència a un emplaçament és una clara 

intenció de diferenciació de producte i de servei.  

La marca vol representar la identitat de Menorca, la cultura, la gent, el mode de vida i 

l’atmosfera que vol oferir el foodtruck és la mateixa que es respira a l’illa. Una combinació 

amb precisió i relaxació, transmetre una actitud relaxada i tranqui-la amb un servei correcte, 

precís i garantit. Marca de simplicitat i de qualitat, colors clars i d’acord amb el mar, la 

naturalesa, i el cel. La presentació cal fer-la d’acord amb els aspectes anteriorment 

esmenats, sòbria però elaborada, amb cura dels detalls i de aspectes com la comoditat, la 

ecologia i l’adequació amb l’entorn. 

El preu va d’acord amb la qualitat de la oferta gastronòmica i d’acord amb l’anàlisi de 

l’entorn que determina la orientació a emprendre. Per això s’han dut a terme les tasques de 

l’anàlisi de l’entorn i l’estudi d’altres foodtruck, així com la recerca i determinació del públic 

objectiu. Cal destacar que els canvis en el preu de venda (dins el marge desitjat i propi de 

la viabilitat del projecte) són de fàcil modificació i adaptació a l’observació de l’evolució de 

l’entorn. Únic element del marketing mix que reflexa ingressos, la resta generen despeses 
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que és indirecte, ja que la correcta elecció dels altres aspectes és una generació 

d’ingressos. Tot seguit es representen els preus de venda al pública l’apartat 4.4.2. 

En quant al emplaçament (Placement en anglès), s’han escollit dues ubicacions combinant 

els desitjos ideals amb les restriccions físiques i legals, són vàlides i comporten els 

beneficis que han de validar la viabilitat del projecte. Tot i amb això és dels punts que 

evolutivament més poden determinar la millora substancial del rendiment del projecte, ja 

que donada la prematuritat del projecte a Menorca, hi ha ubicacions (per nombre de 

persones que habiten o pel tipus d’esdeveniment i aglomeració puntual) amb millors dades 

estimades de consum i, per tant, de benefici i genera una esperança d’evolució ascendent 

que comporten millores a les dades que s’obtenen a l’estudi econòmic i potenciar la 

promoció i la repercussió del projecte. És un dels punts que a les conclusions es destaca 

com a avantatge, proporcionar una prolongació a la vida del projecte.  

Un dels aspectes més importants i que es destaquen en els apartats de recursos humans 

(Tema 6.) és la relació entre el personal i la clientela,  el tracte proper i amistós, correcte i 

net, la imatge i la sensació que es transmet, natural. 

4.4.2. Publicitat 

Per altra banda, la publicitat i difusió és molt important fer-la conèixer a través de les xarxes 

socials i medis de distribució d’informació, un fet indubtable és la implantació i consolidació 

a les nostres vides dels smartphones i la accessibilitat a la informació per aquestes vies, 

amb el que promocionar els productes, horaris, activitats i esdeveniments amb #tags i 

etiquetes, augmenta indubtablement la penetració al mercat i al públic. Al punt de venda es 

posen cartells de promoció, reclam i informació, que per suposat complementen in situ i 

ajuden al públic a informar-se i decidir. Comunicar amb imatges el producte a oferir, de les 

diferents opcions i del preu, a més dels beneficis i les polítiques de compra de proximitat, 

producte autòcton i la cura amb el medi ambient amb els complements degradables i 

orgànics són punts de promoció. 

Es té cura de la posada en escena de la caravana a la seva ubicació, de les tècniques 

d’atracció al públic, els cartells i la llum, els colors i la ubicació tracten d’incentivar i atraure 

al públic de forma indirecta. Els papers amb el logotip de l’empresa i la promoció de les 

marques que es venen poden ajudar a l’atracció visual dels clients. 
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4.4.3. Preus 

Referent a la política de preus, el criteri a escollir per la determinació es basa en l’estudi del 

cost de producció, combinat amb el preu de venda en exemples que coincideixin en forma i 

sector al del projecte, i a l’entorn i època de l’any on s’apliquen els preus, recolzat amb 

l’estudi de l’entorn efectuat anteriorment. 

Entrepans 

Veggie Sandwich  5,50 € 

Smoked Salmon Miracle 6,00 € 

MAÓ    6,50 € 

Refrescos 

Refrescos variats  2,50 € 

Cafès  

Cafè amb llet   1,30 € 

Cafè tallat   1,15 € 

Pastissos 

Porció de pastís  2,50 € 

La política de preus és no ser agressiu i no cobrar excessivament als clients. Aquesta 

política pot variar en funció de l’impacte de l’oferta i la demanda, és a dir, que amb un 

augment de la producció fruit de la demanda, al requerir de més recursos es valora la opció 

de pujar els preus, també considerant que es tracta d’una ubicació i una època de l’any 

excepcionals. 

Els marges que es treballen en els productes oscil·len entre el x3 dels cafès i el x5,7 dels 

pastissos. Denota bona tendència en la compra de material ja que es preveia un marge 

mínim de x3. 
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4.4.4. Logotip 

Per donar una identitat al projecte es suggereix un logotip que representi les tasques que 

es realitzen al foodtruck, la política d’empresa nòmada que es vol transmetre i l’estètica 

rural i adaptada al medi que es promociona. El logotip consta de quatre parts. 

El nom del foodtruck és BiniVan, Bini és un mot molt emprat a Menorca que apareix a molts 

indrets i es pot determinar com un tret característic de l’illa. Van és la reducció anglosaxona 

de la paraula “caravan” i respon al punt de venda. 

Sandwiches and Co. Informa de la principal tasca de la caravana, la venda d’entrepans 

amb el suport de refrescos, cafès i pastissos per complementar l’horari d’obertura i arribar 

al màxim públic possible. 

Road Life. És referent al mode de vida i filosofia que vol transmetre l’empresa sobre el 

públic, la traducció literal és “vida carretera”. 

El fons de fusta vol expressar la consonància amb la imatge natural, improvisada i 

moderna, la fusta i la simplicitat està de moda.  

Es mostra el resultat a la imatge seguida. 

 

Figura 4.10: Logo de l’empresa amb temàtica rústica i moderna. Font: elaboració pròpia. 

El cartell anirà col·locat al costat esquerra de la part visible de la caravana, de cara al 

públic. Per ser vist des de la distància. 
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4.5. Taula de conclusions i disseny de la caravana 

Per tancar els requeriments de desenvolupar un punt de venda que compleixi amb la 

demanda prèvia des del punt de vista de l’entorn, del públic, del producte, del lloguer i de la 

producció, es fa una taula amb la conclusió dels requeriments del foodtruck. 

 

Taula 4.4: taula del resum de requeriments de la caravana. Font: elaboració pròpia. 

A continuació es detallen els estris principals necessaris dins la caravana pel correcte 

desenvolupament de les tasques anteriorment definides. 

Taula 4.5: Elements i estris necessaris pel desenvolupament de les tasques dins la 

caravana. Font: elaboració pròpia. 

 

Un cop els elements i requeriments estan definits, es procedeix al disseny de la caravana 

per marcar les directrius i visionar de forma realista i detallada el futur projecte de 

restauració i pintura. 

El model escollit és un Hergo Gacela 410 de compra un portal web (segundamano.es) i 

amb el disseny en 3D es presenten els plànols del disseny de la caravana com ha de ser 

desprès de les modificacions i l’inversió en restauració. Aquest disseny es composa fruit de 
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la reunió dels requeriments de productes, de producció i de lloguer. L’estructuració de la 

caravana a l’interior depèn del desenvolupament de les tasques per no pertorbar el treball 

de l’altre recurs humà. 

És un disseny bàsic que organitza cada element a la seva ubicació per estructurar la 

caravana per la seva futura restauració. 

Tot seguit s’extreuen unes imatges del programa SketchUp, per complementar els 

requeriments amb suport gràfic. 
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Figura 4.11: Detalls dels plànols de la caravana a dissenyar. Font: elaboració pròpia. 
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5. Pla d’operacions 

En aquest apartat, es representen totes les accions de tipus organitzatiu i de processos del 

projecte, a on es detalla el tipus de moviments que es fan a l’empresa, des de la compra de 

material per realitzar els productes per vendre, fins les accions de producció pròpia de 

producte, de tots els recursos humans, passant pel lloguer fora de temporada estival per 

aprofitar l’actiu de la caravana. 

D’aquí neix la diferenciació entre els processos a temporada estival a on l’explotació del 

foodtruck és per part pròpia, i l’altre subconjunt d’activitats derivades de l’explotació de la 

caravana per part aliena, que consisteix en la gestió dels clients, combinat amb un 

calendari detallat de l’ocupació del foodtruck i el transport d’entrega i retirada, a més de la 

cura del correcte desenvolupament de cada servei complint amb els requeriments del 

contracte. 

En afegit, es mostra una gràfica de la trajectòria anual de la caravana amb els processos 

que fan que el projecte sigui rentable i mantingui les capacitats i qualitats que requereix, és 

a dir, a on es determina que es fa amb la caravana cada etapa de l’any i les mesures de 

preservació de les condicions que permetin la prolongació del servei. En les operacions del 

projecte es poden classificar diferents subconjunts, tres dels quatre lligades al 

funcionament del foodtruck i l’altre independent. Els subconjunts són les operacions a la 

caravana i la seva explotació, com aprovisionament, magatzem i producció operacions 

externes de la caravana, que no impliquen el funcionament amb el foodtruck, com ara 

tasques comercials, compres, administratives i les activitats que envolten el lloguer de la 

caravana per períodes específics. 

A continuació es mostra una imatge que representa els passos dins el pla d’operacions. 
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Figura 5.1: Diferents subconjunts d’operacions dins el projecte. Font: elaboració pròpia. 

5.1. Aprovisionament 

En aquest apartat es fa l’estudi detallat de les tasques i els criteris lligats a la gestió i 

aprovisionament de la caravana. 

En funció de les variacions en la previsió d’stock, s’han de dissenyar procediments que 

mantinguin la garantia d’aprovisionament i un seguit d’accions que esdevinguin solucions a 

problemes imprevistos, mesurar el seu impacte i les seves alternatives. 

L’aprovisionament regula el flux entre les entrades d'existències i les sortides. La forma de 

regular el flux d'entrada és variant la freqüència i la mida de les comandes que es realitzin 

als proveïdors. El control sobre el flux de sortida és molt menor ja que les condicions són 

imposades pels clients. 

Per això es fa una estimació del consum per part dels consumidors, que faran de guia 

setmanal per ajustar la compra al consum. 

La gestió d'existències ha de garantir que sempre que un client sol·liciti un producte, aquest 

sigui proporcionat. L'ideal seria que el flux d'entrada fos igual al de sortida, però això no és 

materialment possible, ja que és necessari un temps per respondre adequadament. Per 

tant s'ha d'intentar que el nivell d'existències sigui mínim, per així tenir el magatzem ocupat 

el menys possible sense que es produeixin ruptures i així reduir costos d’stock. En el cas 

del foodtruck, hi ha un inventari petit, el que genera comoditat a l’hora de fer 

l’aprovisionament setmanal del gruix d’aliments i una compra diària de gel i pa per enfornar 
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i vendre, no cal una gran quantitat d’inversió per poder abastir al públic, i permet prescindir 

de magatzems i instal·lacions de gran volum que dins la caravana no és possible per 

motius de consum elèctric i equipament. Des d’apartats anteriors es coneixen les 

estimacions de consum, i l’aprovisionament es fa en base a aquestes, tot i que l’evolució en 

el temps permet conèixer tendències, generals i temporals, que marquen les variacions de 

les estimacions. La demanda es pot cobrir sense problema pels proveïdors, ja que aquests 

poden cobrir subministraments molt majors que la capacitat màxima de producció del 

foodtruck. 

L’accessibilitat als productes de l’inventari és simple, són ingredients i elements d’ús 

quotidià, permet per això tenir un marge de treball ampli i adaptable. Donada aquesta 

facilitat, els costos d’aprovisionament amb un període major perjudica la logística general 

del projecte, ja que en termes de magatzem existeixen limitacions, i els productes són 

alimentaris, per tant, caduquen. La conclusió és que la compra setmanal si la demanda 

augmenta considerablement (sobre les expectatives presents de creixement), es fracciona 

amb accions d’aprovisionament afegides entre setmana.  

Un emmagatzematge reduït en aquest projecte abaixa costos d’stock i optimitza el 

funcionament global del projecte. 

S’ha d’enumerar primer de tot tots els elements subjectes a stock, que requereixin del seu 

control, seguidament, determinar la seva importància, el seu mode d’adquisició i el temps 

en rebre-la.  Aquest procediment quedarà estandarditzat al conèixer el volum de venda i, 

per tant, el volum de compra exacte amb el pas del temps, i l’opció òptima és preveure 

quant temps triga cada producte en exhaurir-se i planejar les compres en períodes fixes. 

A continuació s’adjunta la llista d’aprovisionament de material per la producció: 

Entrepans 

 Pa  

 Salmó fumat. 

 Salsa de iogurt.  

 Ruca  
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 Cogombre  

 Vinagre balsàmic  

 Llom en cinta. 

 Ceba caramel·litzada  

 Formatge de Maó.  

 Pebrot vermell  

 Enciam. 

 Alvocat.  

 Olivada.  

 Formatge vegà.  

 Tovallons  

 Sobres  

Pastissos 

 Oli d’oliva.  

 Ous  

 Pastanaga  

 Farina  

 Sucre  

 Bicarbonat  

 Sal  

 Nous  
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 Mantega. 

 Cacau en pols. 

 Llet  

 Capses  

 Tovallons  

 Coberts  

Cafès 

 Càpsules de cafè  

 Llet  

 Aigua  

 Sucre en sobres  

 Edulcorant  

 Gots  

 Tapes got  

 Pals remoure  

Refrescos 

 Llaunes de refresc  

 Gel 

 Llimona  

 Gots  
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Dels elements que conformen la matèria primera per oferir el producte final al client, els 

aliments i el gel s’obtenen a punts de venda i els estris de suport, les càpsules de cafè i els 

refrescos s’obtenen mitjançant un proveïdor que a través d’una comanda i un període   

d’entrega conegut es porta a un punt de recollida convingut. 

 

5.1.1. Lloc d’aprovisionament dels elements 

Del seguit d’aliments i components que completen el funcionament del projecte, es llisten 

els elements en funció del mode de compra, ja sigui diària o periòdica, o bé mitjançant 

proveïdor o per compra directa i el principal proveïdor sota criteris d’ubicació i 

característiques logístiques. Les ubicacions exactes es mostren a l’annex D. 

A continuació s’adjunta una imatge que representa el mapa de Menorca amb els punt 

d’obtenció de cada component. 

 

Figura 5.2: Mapa de Menorca amb els punt d’obtenció de cada element que composa el 

producte i la seva ubicació física, si s’escau. Font: Edició pròpia des de GoogleMaps. 
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S’observa que a Ciutadella i a Maó és a on es poden trobar tots els components que 

intervenen en l’aprovisionament, destacant que a Maó tenim el proveïdor desitjat d’aliments 

que és Gros Mercat (Grup Miquel) a on la compra és específica per professionals. 

El subministrador de pa està situat a Maó, però la informació rebuda indica que fan 

transport d’entrega diària a Ciutadella, i cada tres dies a tots els nuclis municipals, amb que 

la extensió del subministrament de pa és còmoda. 

Com a benzineres de referència són Maó i Ferreries, depenent del punt de partida dels 

recursos humans i per la proximitat als punt de venda, Cala Mitjana i Cala en Porter. 

Els elements de cafè i els estris de suport accessoris, són per part de proveïdors que fan 

entrega a domicili, per tant s’escull la ubicació que més convingui als recursos humans en 

termes de logística i optimització de processos. 

Aprovisionament diari. 

 Pa (Proveïdor i punt de venda Fripan al polígon industrial de Maó). 

 Gel (Benzinera de Ferreries, Benzinera de Maó, supermercats de Cala Galdana i 

supermercats a Cala en Porter). 

Aprovisionament setmanal i en funció de l’stock. 

 Ingredients (Gros Mercat Maó (Grup Miquel). 

 Benzina per al vehicle i pel generador (Estacions de servei de Ferreries i de Maó).  

 Capsules de cafè (Proveïdor Nespresso®). 

 Refrescos i aigua (Proveïdor Coca-Cola Iberian Partners®). 

 Estris de suport (Proveïdor Garcia de Pou®). 

Serveis periòdics. 

 Taller per reparacions (Tallers a Maó de reparació de vehicles). 
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5.1.2. Diagrames de flux de l’aprovisionament. 

A continuació es presenten els processos lligats a l’aprovisionament del foodtruck, 

mitjançant diagrames de flux que determinen les accions a emprendre en cada cas. 

Es composa de l’acció d’aprovisionament sota períodes determinats, subjectes a raons 

logístiques com la conservació dels productes i per raons d’emmagatzematge que es 

desenvolupen més extensament ens els apartats posteriors. En cas que per raons de 

previsió de consum el períodes es vegin obligats a ser alterats, es realitza l’acció del segon 

diagrama de flux per comandes en funció de l’stock. 

A continuació es presenta el diagrama de flux de l’acció de compra setmanal i compra 

diària en funció a la previsió. Si es preveu variacions es reflexa en el diagrama de flux les 

accions a emprendre. 
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Diagrama de flux de les accions diàries i setmanals. 

 

Figura 5.3: Diagrama de flux de l’aprovisionament sota previsió setmanal o diària. Font: 

elaboració pròpia. 
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En aquest diagrama s’observen principalment les accions d’ajust a les variacions per 

l’entorn de la previsió de demanda, és a dir, l’observació de l’stock a final de període i 

l’adaptació als canvis en ambdues direccions, tot i que la previsió és que sigui ascendent en 

tot cas fora fenòmens meteorològics i externs. 

És molt important prendre nota de les variacions en un històric detallat i justificant la font de 

les variacions per fer una adaptació amb antelació a setmanes, mesos i anys posteriors. 

Una de les eines més importants a l’hora de projectar al futur la viabilitat del pla. 

Tot seguit detallem el diagrama de flux basat en la observació de l’stock. 
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Diagrama de flux de l’acció d’aprovisionament per revisió d’stock. 

 

Figura 5.4: Diagrama de flux d’aprovisionament observant l’stock de productes. Font: 

elaboració pròpia. 
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Aquest diagrama determina les accions a prendre si s’observa un stock d’algun element a 

prop de ser perillós (orientat pel consum i per la data de l’últim aprovisionament) i optar a 

ruptura, per tant, es fa una revisió dels nivells d’stock, i si aquest és normal no es realitza 

cap acció. Si aquest és mínim, en funció de si cal demanar comanda a proveïdor o bé cal 

fer l’acció d’aprovisionament, es calcula la ruta òptima per obtenir tots els elements amb el 

mínim transport i per conseqüència, mínim temps. Si cal fer comanda a proveïdor, un cop 

rebuda en el temps previst pel mateix proveïdor, es realitza una revisió de coincidència de 

la recepció amb la comanda, i si és correcta, es confirma i tanca l’acció d’aprovisionament. 
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5.2. Emmagatzematge i logística de distribució 

Tot seguit es fa l’estudi de dos casos que intervenen en el procés d’emmagatzematge i 

distribució, el càlcul de compra amb l’estudi del consum. Es fa una estimació aproximada 

del consum setmanal, amb el que la compra d’ingredients queda fixada i delimitada a un 

dia, una acció, excepte el pa i el gel que es compra diàriament per volum i conservació 

(refrigerat a -18ºC). 

L’altre punt important és la gestió de l’energia per conservar els ingredients tota la setmana. 

Per una banda s’esposa el funcionament bàsic sense entrar en detalls tècnics de 

l’estructura energètica, les fonts de subministrament possibles i el mode d’emmagatzemar 

l’energia per al seu ús fora d’horari d’atenció al públic. 

Per altra banda és vol justificar la decisió de crear una infraestructura energètica per abastir 

24h i cobrir la conservació dels aliments a la caravana. Per mitjà dels requeriments de 

Sanitat, obliga a mantindre la temperatura de conservació en el règim estipulat sense 

trencar la cadena del fred, per tant les opcions a decidir eren llogar un local amb 

subministrament elèctric de xarxa i espai suficient per posar neveres i aprofitar l’espai com 

a magatzem de tots els elements que ho requereixin o adaptar la caravana en espai i 

energia per cobrir la necessitat sense espais externs.  

Finalment s’ha optat en cobrir des del foodtruck tots els punts referents al magatzem i 

conservació d’elements refrigerats, i la furgoneta emmagatzema en elements sense 

necessitats específiques de conservació. Per això s’implanta un refrigerador industrial de 

restauració amb capacitat suficient per mantindre el volum d’aliments i de begudes 

necessari per la setmana en cas dels aliments i del dia o dos dies en cas de les begudes.  

Aquest refrigerador és òptim en l’aprofitament de l’espai i l’aprofitament de l’energia 

romanent a l’interior del mateix, amb un sistema que redueix el consum en els períodes en 

que les portes no s’obren (fora d’horari de treball) i permet mantindre la temperatura 

ampliant el rang de temperatures per així reduir fins un 50% el consum del refrigerador, a 

més de tenir l’espessor de paret major , que permet més conservació de la temperatura 

interior, augmentant la inèrcia tèrmica del refrigerador. 

Abans de la solució tècnica, s’exposen els requeriments que calen per satisfer la demanda 

requerida d’energia. Es tracta de subministrar electricitat (5kW com a màxim a ple 
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funcionament de la caravana) amb el que cal el subministrament elèctric mitjançant 

accessos de corrent a la caravana de CETAC 32A i/o CETAC 16A. Pot provenir de dos 

fonts possibles, la xarxa elèctrica per part de l’ajuntament o municipi que estigui al càrrec i 

la generació elèctrica autònoma mitjançant un grup electrogen de compra, cal destacar la 

preferència en el subministrament elèctric per xarxa, per motius mediambientals, econòmic 

i logístics.  

Tal com es representa l’esquema de subministrament de les figures 5.5 i 5.6, en els 

dibuixos s’observa la transferència energètica des de les fonts de subministrament durant el 

dia i la cessió d’energia de les bateries al refrigerador per la nit. El subministrament de dia 

permetrà prolongar durant la nit una energia elèctrica de contingència per mantindre a una 

temperatura adient els ingredients que ho requereixin i les begudes per tal d’optimitzar el 

consum a l’hora de refredar-les al dia següent. 

 

 

Figura 5.5 Font d’alimentació durant el dia i mètode de càrrega de les bateries per el seu ús 

de contingència per la nit. Font: elaboració pròpia. 

Les icones de la Figura 5.5 representen a la part superior esquerra les fonts d’alimentació, 

que en aquest cas són la xarxa elèctrica en cas que es pugui (preferència) i el 

subministrament elèctric mitjançant un generador elèctric de propietat de consum de dièsel. 

La fletxa indica que el subministrament va a la caravana i part de l’energia consumida es 

transfereix a les bateries situades a l’interior de la caravana per la serva càrrega durant el 

dia. 
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Un cop la energia s’ha emprat durant el dia i ha carregat les bateries, des de que els 

treballadors deixen la caravana fins que tornen al dia següent, s’utilitzen 3 bateries que 

permeten mantindre la temperatura de les neveres segons els càlculs les bateries es 

descarreguen assegurant la conservació de la cadena del fred dels ingredients dels dies 

següents, i la optimització de la temperatura de la nevera per refredar al dia següent les 

begudes amb menys energia i menys temps. 

 

Figura 5.6 Font d’alimentació de la caravana durant la nit per subministrament de 

contingència. Font: elaboració pròpia. 

 

La Figura 5.6 representa a arrel de la Figura 5.5 la cessió d’energia de les bateries 

prèviament carregades durant el dia al refrigerador que ha de romandre engegat durant la 

nit per mantindre la temperatura dels aliments. 

En quant a la distribució, els moviments logístics referits a la explotació de la caravana per 

part de la venda no existeixen, el client s’apropa al foodtruck i fa la compra. 

Respecta a l’accés a la matèria primera és on hi ha accions logístiques, i mitjançant l’estudi 

del consum es decideix fer una compra dels ingredients als proveïdors i punts de compra 

cada setmana, amb la possibilitat de fer una compra a mitja setmana en cas que el consum 

sigui major que l’estimació. Aquesta matèria primera es classifica en dos tipus, les que 

requereixen refrigeració per mantindre les seves propietats i les que no. Les que no cal 

refrigerar s’emmagatzemen a la furgoneta i a la caravana en funció de l’espai disponible, i 

les que van refrigerades s’han de mantindre a les neveres amb la temperatura controlada, 

mitjançant un display de control visual de la temperatura que exigeix Sanitat consultable al 

“Reglamento CE 852/2004 de 29-04-2004 relativo a la higiene de los productos 
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alimenticios”, que s’aplica a Espanya amb el “Real Decreto 1338/2011, de 03-10-2011” i el 

“Real Decreto 3484/2000 de 29-12-2000 que establece normas de higiene para la 

elaboración distribución y comercio de comidas preparadas” per a la elaboració dels 

components, a on es pot consultar a l’annex C. 

per saber el règim de temperatura en cada moment. Amb coneixença del material a rebre i 

les seves condicions de conservació, s’opta per adquirir una màquina d’envàs al buit per 

mantindre els elements en perfectes condicions de conservació i per motius de 

manipulació.  

A continuació es mostra una imatge que representa la recepció dels aliments, els que 

requereixen conservació en fred i no porten embalat de fàbrica, s’envasen al buit en 

paquets d’ús diari, per tant, cada dia s’ha d’obrir un paquet en perfectes condicions sense 

perjudicar la resta de mercaderia. 

 

Figura 5.7: Acció de conservació de la matèria primera per tota la setmana sota control 

tèrmic. Font: elaboració pròpia. 

 

Finalment els components de neteja i desinfecció s’han de conservar en un lloc separat del 

contacte amb els ingredients i estris de feina, per tal de no contaminar ni els aliments ni la 

zona de treball, a més d’estar en recipients clarament diferenciables per no confondre amb 

cap tipus d’aliment. 
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5.3. Producció i venda, desenvolupament del servei 

i del producte  

Per dur-ho a terme de forma ordenada i distribuïda, cal destacar dues aplicacions del 

projecte, dins d’aquestes es troben diferents productes i serveis a oferir. Primer trobem la 

tasca operacional principal del projecte, l’explotació en temporada estival del foodtruck a 

Menorca, a les ubicacions indicades dins cada municipi. Aquí trobem el servei de venda a 

client dels productes de la carta, begudes, entrepans, pastissos i cafès, el procés de 

producció tant per part tècnica com de gestió, que inclou el procés de subministrament, 

emmagatzematge, elaboració dels productes a la venda, venda per part tècnica i venda per 

part comercial. 

Per altra banda trobem els processos derivats de l’optimització de l’ús de la caravana fora 

de temporada estival a Menorca, que és el lloguer de la caravana en un servei anomenat 

“clau en mà” a on el producte inclou el subministrament de la caravana en perfectes 

condicions de revista sota contracte i dins el marc legal que esdevingui en cada cas, amb 

un servei de transport d’entrega i retirada si el client ho desitja, permet facilitar i enriquir el 

servei per finalment tenir més lloguers i per tant, més ingressos. Aquest servei el que 

projecta és, una font d’ingrés còmoda per amortitzar el principal actiu fora de temporada 

estival. 

Per tant, dins cada apartat es troben diferents representacions en forma de diagrames de 

flux i diagrames de Gantt per especificar cada pas i cada procés de forma ordenada i 

d’acord al entorn de millora i anàlisi constant.  

5.3.1. Distribució anual 

A continuació es presenta un pla del primer any amb els períodes que es destinen a cada 

tasca de la explotació pròpiament de la caravana, amb les revisions per a assegurar la seva 

continuïtat. A mode de orientació es recomana la revisió de la caravana cada 200 hores de 

funcionament al lloguer, ja que al període d’explotació estival el propietari coneix l’estat de 

la caravana i s’ajusta a les revisions de forma més flexible. Aquest diagrama determina les 

dates inicials que es fa servir per desenvolupar totes les tasques. 
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Aquest diagrama representa la previsió de funcionament al primer any, les variacions del 

calendari es poden deure a millores i optimitzacions, més que per dates en concret, en les 

operacions internes dins les dates fixades, com ara ubicacions, carta, i accions externes 

com ara esdeveniments privats, festes i mercats. 

S’observa que el contacte amb proveïdors és una etapa molt més reduïda que el contacte 

amb llogaters, ja que un és una clara acció de venda de producte i l’altra és una acció de 

compra, i clarament l’objectiu és diferent. La previsió en casos de compra, per contra, la 

venda del servei de lloguer cal treballar-la més i posicionar-la, és una tasca de continuïtat i 

d’aconseguir una borsa de clients i de clients potencials per finalitzar amb una ocupació 

major i completa. 

Es destaquen les revisions prèvies a cada gran apartat de l’explotació del foodtruck, això 

assegura la correcta execució i garantia de bon rendiment per cada gran període 

operacional. Consisteixen en assegurar que les condicions físiques i de funcionament 

operacional de la caravana es compleixen i es garanteix de cara al client en el cas del 

lloguer i de cara als propietaris en el cas de la explotació a Menorca els mesos d’estiu. És 

una activitat que causa una despesa destacable, és un procés externalitzat en cas que hi 

hagi incidències conegudes i de certa transcendència, que en part també redueix la 

depreciació de l’actiu de forma considerable, ja que la inversió en mantindre les capacitats i 

qualitats de la caravana són majors i s’han d’exigir tant per llogar-la als clients com per 

explotar-la personalment. A l’estudi econòmic es valoren ambdues accions considerant la 

despesa dels manteniments però per contra l’amortització del foodtruck es redueix. 

El període estival és des de juny fins setembre, determinat prèviament per l’estudi 

d’afluència turística i l’augment de població directament relacionat amb el percentatge de 

venda i per tant, els ingressos i conseqüent viabilitat del projecte. 

5.3.2. Processos de l’explotació estival 

Per a iniciar el capítol es presenta el diagrama de flux de tot el procés de venda de 

producte a client a temporada estival. Per això posteriorment es fraccionen els processos i 

s’expliquen detingudament per deixar clars els detalls que sota un diagrama de flux poden 

no ser considerats. 
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En temporada estival, que comprèn des de juny fins setembre, les activitats fora del 

subministrament diari de pa i gel i setmanal d’aliments per la producció i venda, es 

destaquen activitats d’aprovisionament i emmagatzematge, prèviament especificats. 

A continuació es presenta el diagrama de flux de tots els processos units de atenció a 

client, comanda a cuina i realització de comanda en cas de no haver entrepans en stock. 

Figura 5.8: Diagrama de flux de tot el procés de venda de productes a un client. Font: 

elaboració pròpia. 
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Tot seguit es desenvolupen els diferents diagrames separats sota el criteri de l’activitat, pel 

recurs que el realitza i les tasques que s’involucren, amb una explicació més detallada. 

 

Diagrama del procés d’atenció a un client 

 

Figura 5.9: Diagrama de procés de l’acció d’atendre a un client. Font: elaboració pròpia. 
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Aquest diagrama representa la traçabilitat de l’atenció al client, des de l’arribada del client al 

taulell per demanar la comanda, fins al pagament i l’entrega de la comanda desitjada per 

part de la persona que l’atèn. 

En primer lloc el client arriba i contacta amb el dependent, demanda la comanda i aquest li 

fa arribar al cuiner, per que ell dugui a terme les tasques de realització pertinents als 

entrepans, i el dependent, assisteix si la comanda porta begudes i cafès, per tant ell mateix 

s’encarrega de preparar-les i complementar-les amb el material que pertoqui per incorporar 

als entrepans i culminar la comanda, un cop tota la comanda és al taulell previ a la entrega 

a client, el dependent fa una revisió per confirmar que tot el que es demana és el que 

s’entrega, en cas que no sigui el desitjat per part del client,  el dependent ha de revisar que 

les begudes siguin les demanades i que els complements siguin els correctes, i en cas que 

el desajust sigui en la part dels entrepans, el requeriment li arriba al cuiner que, revisa la 

entrega i la modifica per satisfer al client, i finalment amb la comanda confirmada, es 

procedeix al cobrament i a la entrega de la comanda.   

A continuació es representa gràficament en 3D l’escenari vist des de dalt amb l’obertura del 

sostre per fer-ho més visible, de la distribució dins la caravana de tots els elements de la 

cuina i servei, i la sectorització de les tasques per zona de treball. 

 

Figura 5.10: Representació 3D de la caravana amb la diferenciació física de les zones de 

treball per tasques i recursos humans. Font: elaboració pròpia. 
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Aquest procés es calcula en base a estudis fets sobre caravanes existents en una mitjana 

de 1 minut i 10 segons de mitjana, sense valorar contratemps o malentesos, sense valorar 

la possibilitat que no hi hagi entrepans preparats prèviament, pendents de ser escalfats, el 

procediment de crear una comanda des de zero, comporta un increment d’un minut de 

mitjana sobre el temps calculat prèviament.  

A continuació s’adjunta una taula amb els temps de que es triga a realitzar una acció 

completa d’atenció i comanda a client. 

 

Taula 5.1: Taula que representa el temps que es triga en atendre a un client. Font: 

elaboració pròpia. 

 

Tot seguit es veu el diagrama del procés que deriva del procés d’atenció al client, el procés 

de preparació de la comanda.  
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Diagrama de flux de realització d’una comanda per part de cuina 

 

Figura 5.11: Diagrama de flux del procés de creació culinària d’una comanda. Font: 

elaboració pròpia. 

En aquest diagrama de flux s’especifiquen les tasques que s’han de realitzar a l’hora de 

produir una comanda, sense entrar en detall de la producció en concret, només els 

procediments que ha de fer el cuiner per una correcta execució i compliment de l’obligació 

+1 minut 
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de generar una comanda de forma correcta. De part de la persona que atén al client, es 

genera una comanda, pot incloure més d’un producte, i aquest ha de confirmar que la 

comanda és correctament rebuda, si no és així, ha de fer repetir la comanda fins que quedi 

clara, en qualsevol cas, tant el dependent com el cuiner han de tenir les seves eines 

personals per recordar la comanda. Un cop confirmada la comanda, es realitza la producció 

de la mateixa, amb dos opcions, si hi ha stock de producte preparat prèviament i llest per 

escalfar, s’agafa i s’escalfa fins estar llest per servir, s’entrega al taulell corresponent per 

que el dependent agafi l’entrepà amb un paper i tovalló i l’entregui a client (confirmant que 

la comanda correspon amb el sol·licitat). En cas que no hi hagi entrepans preparats, el 

cuiner ha de preparar els entrepans, la qual enredereix el procés productiu un minut per 

sobre de la dada inicial per al servei complet a client.  

Cal tenir en compte que si la carta i la càrrega de treball fos més exigent, caldria un sistema 

de creació i traspàs en format escrit de les comandes, ja sigui en format digital o en format 

paper, per recolzar i garantir una perfecta execució i realització de les comandes, però 

s’entén que en un cas particular com aquest, no cal, ja que la carta inclou un nombre de 

productes curt i les barreres de comunicació entre els integrants de l’equip treballador són 

nul·les ja que treballen al mateix ambient sense portes i en un espai inferior a 15m
2
. 

El temps que requereix aquest procés està calculat en base a l’estudi d’altres caravanes 

exercint les mateixes tasques i amb el mateix criteri organitzatiu en uns 50-60 segons. 

Després s’ha de determinar quins components té i com es generen els entrepans en cada 

cas, per determinar els temps de cuina i de muntatge dels entrepans preparats. Aquest 

procés té una duració d’un minut tenint en compte que els subproductes han d’estar 

elaborats prèviament per només fer el compost d’ingredients que formen l’entrepà. Per això 

cal destacar que si els ingredients estan elaborats prèviament el temps de creació d’un 

entrepà en cas de no haver stock a la espera és de aproximadament un minut de mitjana. 

En cas de no haver ingredients que conformen l’entrepà preparats prèviament, ja que 

dificulta les tasques de preparació per temps i per higiene, el procediment en aquest cas és 

comunicar als client la manca d’existències del producte en concret mitjançant un cartell 

visible des de fora i la comunicació directa. 

A continuació es mostra el diagrama de realització d’entrepà si ni hi ha stock a l’espera de 

ser venut. 
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Diagrama de la realització d’un entrepà amb elements elaborats prèviament 

 

Figura 5.12: Diagrama que indica les accions de realització d’un entrepà en cas de no 

haver-ne en stock a la espera d’escalfar-se. Font: elaboració pròpia. 

 

Aquest diagrama complementa el diagrama de realització d’una comanda per la part 

tècnica o de cuina, ja que el cas ideal és tenir una sèrie d’entrepans elaborats prèviament, i 

en cas de no haver-n’hi cal fer-ho per atendre correctament al client, per això és 

imprescindible la realització de la tasca de composició de l’entrepà. No és una tasca que 

requereixi de grans coneixements ja que ambdós treballadors coneixen perfectament la 

composició i els ingredients de cada entrepà, a més de tractar-se d’una carta reduïda. 
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S’observa que l’únic nexe de decisió és confirmar que hi ha els ingredients cuinats 

anteriorment per poder fer els entrepans, incloent el pa de cap tipus, que és un dels altres 

elements que en cas de no haver-hi no es pot dur a terme la tasca tal com s’ha demanat 

per part del client. Si no hi ha ingredients que requereixen d’elaboració prèvia (llom, pebrot 

escalivat, ceba caramel·litzada) no es pot servir el producte que es demana, per tant, o el 

client demana una altra opció disponible o no es pot servir.  

La resta del procediment és obtindre els ingredients i construir l’entrepà segons demana el 

client. Cal destacar que si el client té algun requeriment específic, com ara que no s’inclogui 

algun element de l’entrepà, s’haurà de fer un de nou si no es pot extreure vilment el 

component sense intoxicar l’entrepà (expressió referida a certes intoleràncies a aliments o 

proteïnes en que el simple fet d’esser en contacte amb altres ingredients, invalida l’entrepà 

per al consum d’aquest col·lectiu). 

A continuació per concretar les tasques en temps de les tasques a la caravana es mostra el 

diagrama de procés diari de la caravana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàgina. 78  Memòria 

 

Diagrama de Gantt de processos diaris a la caravana  
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En aquest Gantt es representen tots els processos al punt de venda sense incidir en qui fa 

cada procés, a més que es detallen els processos generals que no especifiquen com es 

fan. S’observa que els colors determinen la continuïtat o la relació entre processos, i la línia 

negra determina que els processos que la comparteixen no poden començar fins que no 

finalitzi la tasca que marca amb la línia, igual que en el diagrama anual anterior. 

Es pot observar del diagrama de Gantt que la venda de elements elaborats a la cuina no es 

pot realitzar fins que no s’ha fet una neteja exhaustiva del lloc de treball, és a dir, Sanitat al 

“Real Decreto 640/2006, de 26-05-2006”, exigeix que es diferenciï clarament el procés 

d’elaboració amb el de venda, en cas de compartir espais, com és el cas de la nostra 

caravana, abans de fer servir les instal·lacions per venda, s’ha de netejar l’espai de cuina a 

on s’ha cuinat i preparat totes les matèries primeres per fer els productes finals, i el mateix 

procés per cuinar al lloc de venda, amb això s’evita de contaminar productes elaborats amb 

ingredients crus o que puguin suposar un perill per la salut dels consumidors. Abans de 

començar cada procés, s’ha de seguir un protocol de neteja i desinfecció de la zona de 

treball, taulells, terra i estris de treball. 

    

5.3.3. Processos del servei de lloguer        

A continuació es mostra detalladament el procés de recepció i tramitació d’una entrada de 

lloguer per la part comercial, de contacte i recopilació de dades, amb les decisions i accions 

a prendre en cada cas.                                 
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Diagrama de flux de les operacions de lloguer (comercial) 

 Figura 5.13: Diagrama de flux de les operacions de lloguer de la caravana, centrat en la 

tasca comercial de recaptació de base de dades de clients i la gestió del servei de lloguer. 

Font: elaboració pròpia. 

 

En el diagrama es representa la tasca comercial de la venda del contracte de lloguer del 

foodtruck, a on es presenta l’entrada d’una sol·licitud de lloguer, de forma externa, sense 

determinar la promoció ni la via d’entrada de la informació per als clients. Aquesta és una 

tasca que depèn dels criteris i eines de recerca i obtenció dels clients que vulguin llogar la 

caravana. 
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El primer pas és determinar si aquest és client, les dades bàsiques de la persona o 

empresa sol·licitant, amb un recull mínim de dades per incloure a la base de dades en cas 

que no esdevingui en aquest cas client. 

En cas de tenir disponibilitat de dates per oferir el servei, es procedeix a fer un pressupost 

amb el que sota acceptació del mateix i acceptació de les condicions de servei i pagament, 

es procedeix a donar d’alta al client i fer el servei sota els requeriments del contracte. Un 

cop s’ha realitzat el lloguer i retornat la caravana, es fa una revisió de la mateixa, 

determinant els desperfectes, si hi ha, la procedència, la culpabilitat i si la solució passa per 

fiança, per l’absorció del desperfecte per compte propi o per la suspensió de seguir servint 

a aquest client en cas de desacord. 

Dins la tasca comercial hi ha una estratègia de promoció i de publicitat, és l’acció de fer-nos 

conèixer entre els restaurants i possibles clients que no tinguin foodtruck i els hi interessi 

poder gaudir-ne d’un per a dates limitades amb tota mena d’estris i complements, amb 

totes les inspeccions i llicències en regla. No apareix en el diagrama de flux ja que no és 

una activitat procedimental, és una estratègia prospectiva personal i de caràcter comercial. 

Per altra banda es presenta el diagrama dels processos tècnics un cop ha estat fructífer el 

contacte y ja hi ha contracte de lloguer. 
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Diagrama de flux de les operacions de lloguer(operativa) 

 

Figura 5.14: Diagrama de flux de l’acció física de lloguer de la caravana, en dependència de 

si inclou el contracte transport d’entrega i retirada o si per el contrari s’encarrega l’empresa 

contractant. Font: elaboració pròpia. 
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Aquest diagrama representa l’acció pròpiament física relativa al lloguer de la caravana per 

les dates requerides al contracte, representa el moviment d’actius i accions a prendre per 

dur a terme l’execució del lloguer, no és de gran complexitat si ubiquem la caravana a un 

punt de distribució proper a la majoria de clients, com ara Barcelona, a on es pot exercir 

amb més llibertat i opcions alternatives l’explotació de la caravana. Amb aquesta opció 

s’optimitza el projecte i es treuen nous ingressos a l’explotació pròpia estival a Menorca. El 

primer pas és tenir una ordre de lloguer amb unes dates determinades, amb un règim de 

funcionament establert i acceptat, per tant cal entregar la caravana en bon estat, i en les 

condicions acordades al contracte, i es fa per sistema una revisió al finalitzar el servei 

anterior que informa dels desajustos i els repara, per oferir al següent client el servei en 

condicions. Aquesta revisió, en cas de no haver desperfectes, és fa una neteja i una 

comprovació de que tots els elements i sistemes funcionen i compleixen amb el seu comés, 

per tant està llesta per tornar a llogar. El sistema de lloguer inclou transport d’entrega i 

retirada, si el client ho necessita, per a facilitar el lloguer, donant un servei més complet, i 

aplicant un marge major de benefici del lloguer. El servei depèn de la disponibilitat i viabilitat 

del transport subjecte a judici intern. 
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5.4. Sistemes de planificació i control 

Aquest punt detalla una valoració i possible aplicació de la evolució dels processos i 

operacions en funció de la repercussió que tingui al dur-ho a terme, són eines que mesuren 

i quantifiquen els processos i determinen si són millorables (tenint en compte diferents 

punts a combinar per cada context) i implantar-ho o modificar-ho en funció de la viabilitat 

dels canvis. 

Si la demanda augmenta a mesura que avancen les setmanes, el procediment és anar fent 

comades superiors de forma progressiva i prendre nota a un historial de comandes, de 

consum i de vendes de cada producte per detectar tendències. 

Seguidament, s’ha de detectar els motius de les tendències, i preveure si és possible, en un 

futur la anticipació de cara a altres setmanes, mesos i finalment anys. 

Punt molt important de cara a l’evolució del rendiment del foodtruck, el projecte presenta 

una carta de productes, un horari i unes ubicacions en funció d’un estudi detallat de 

l’entorn, i en funció de la consecució dels esdeveniments les variacions han de ser 

calculades, contrastades i fonamentades, cal  implantar els canvis que més convinguin a la 

evolució de la empresa i del projecte. 

Es preveu un augment sobre la previsió detallat al pla econòmic però en un futur s’ha de 

tenir un calendari amb les fluctuacions temporals i de producte i el motiu que ho genera, si 

es coneix. 

 

 

 



Estudi de viabilitat de la implantació d’un foodtruck a Menorca.  Pàgina. 85 

 

6. Pla recursos humans i estructura organitzativa. 

 

6.1. Pla de recursos humans 

A l’estudi de recursos humans i l’estudi de la organització de les tasques, amb els resultats i 

les determinacions extretes als apartats anteriors, es pot estimar la quantitat i el tipus de 

recursos que calen i qui s’encarrega de cadascun. 

Cal destacar que la necessitat de recursos humans és reduïda, per tant les operacions i 

tasques queden determinades per assignació directa, però la col·laboració entre els 

integrants de l’equip de treball és molt important per completar les tasques efectivament. 

Tot seguit es mostra l’organigrama de l’empresa i les branques de tasques que pengen de 

cada recurs, i el grup de tasques que l’assistent en casos puntuals recolza del dos recursos 

fixes. 

 

 

Figura 6.1: Organigrama dels recursos humans necessaris. Font: elaboració pròpia. 
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A continuació es mostra de forma més clara les tasques i els actius personals que calen per 

al correcte i factible desenvolupament de les tasques de la empresa, per part del foodtruck 

pròpiament i de les tasques administratives, de gestió i promoció per altra banda. 

 

 

Figura 6.2: Distribució de les tasques per recurs humà i combinació amb el lloc de treball. 

Font: elaboració pròpia. 
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A la caravana diàriament hi ha les dues persones que es distribueixen les tasques de forma 

equitativa amb ajuda mútua. En previsió de pics de feina, en dies determinats o observant 

que la tendència és sorprenentment superior a la capacitat productiva dels dos recursos 

principals, es valora la contractació temporal d’un assistent a les tasques de la caravana 

(probablement ubicat darrera i fora elaborant els entrepans i tallant pastissos) per agilitzar 

les tasques de dins la caravana.  

En la estructura organitzativa que es presenta s’observa al mateix nivell jeràrquic a 

l’encarregat del desenvolupament de les tasques de la caravana físicament, amb 

recolzament de l’altre actiu, i a la part encarregada del desenvolupament de les tasques 

promocionals, socials, administratives i contacte amb els clients dins i fora del foodtruck.  

Ambdues parts són perfectament col·laboratives, existeix una relació bilateral entre els 

components, per decidir qualsevol canvi o gestió, ja que és de dependència conjunta. 

Recurs humà 1: Cuina, logística d’operacions i aprovisionament. 

Missió: Cuina, gestió tècnica de la caravana i del lloguer.  

Funcions: Aprovisionament, exercicis logístics, revisions tècniques de la caravana, 

posicionament a les ubicacions, gestió elèctrica del subministrament, cuina, preparació dels 

ingredients per fer els productes, càrrega i descàrrega d’aliments, gestió d’stocks control de 

qualitat dels aliments, neteja i desinfecció. 

Perfil: Carnet de conduir B, llengua catalana, espanyol i anglès, contacte amb proveïdors, 

coneixements d’aprovisionament i control d’stock, compres, cuiner amb experiència i en 

contacte amb l’evolució del mercat gastronòmic modern, carnet de manipulador d’aliments, 

coneixements bàsic d¡electricitat,  

Tipus de contractació i retribució: Contracte indefinit de 11.400,00 € bruts any a 12 

pagues pels mesos d’explotació de la caravana, per la gestió de l’empresa i les comptes de 

clients. Divisió dels dividends a parts iguals. 

Recurs humà 2: Administració, venda a la caravana, tasques comercials i promoció. 

Missió: Administració de la caravana, aspectes socials i promocionals, venda. 
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Funcions: Administració dels comptes de l’empresa, gestió comercial clients lloguer, tracte 

amb els clients a la caravana, contacte amb els proveïdors, venda del producte, cobrament 

i revisió comandes, publicitat i relacions públiques, promoció de la marca, recopilació de 

dades estadístiques per altres anys, coneixement del paquet office i d’eines informàtiques 

de comptabilitat i cobrament. 

Perfil: Carnet de conduir B, llengua catalana, espanyol i anglès parlat, coneixements 

d’empresa i de comptabilitat, do de gents, perfil comercial, amable obert, comunicatiu, 

coneixements de promoció i publicitat, xarxes socials, carnet de manipulador d’aliments, 

coneixements a nivell usuari de cuina, electricitat i funcionament de la caravana. 

Tipus de contractació i retribució: Contracte indefinit de 11.400,00 € bruts any a 12 

pagues pels mesos d’explotació de la caravana, per la gestió operacional del lloguer de la 

caravana. Divisió dels dividends a parts iguals. 

Recurs humà 3: Assistència al recursos 1 i 2. 

Missió: Assistència dels recursos 1 i 2. 

Funcions: Assistència a la elaboració dels entrepans prèvia a la venda, control d’stock 

d’entrepans, begudes i existències de suport, conduir la caravana en transport d’entrega i 

retirada.  

Perfil: Carnet de conduir B, llengua catalana, espanyol,  do de gents, perfil amable i obert, 

comunicatiu, carnet de manipulador d’aliments, coneixements a nivell usuari de cuina, 

venda, electricitat i funcionament de la caravana. 

Tipus de contractació i retribució: Contracte temporal a temps parcial de 7,00 € bruts 

l’hora pels dies d’explotació de la caravana, per les gestions operacionals del lloguer de la 

caravana.  
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6.2. Estructura organitzativa. 

L’estructura que correspon a la creació de negoci del foodtruck a Menorca, es basa en la 

creació d’una empresa anomenada “Binivan Sandwiches S.L.” al registre a on hi ha les 

dues figures dels dos recursos humans on els recursos capitals i financers provenen de 

fons propi. 

S’han de fer primer de tot per consolidar l’estructura organitzativa els tràmits genèrics que 

són aquells que tots els negocis, sigui quina sigui la seva naturalesa, han de complir abans 

de començar la seva activitat. 

1. Administració d'Hisenda: declaració prèvia a l’inici de les operacions, alta en l'impost 

d'Activitats Econòmiques (IAE) i en l'IVA, declaració censal d'inici d'activitat i 

obtenció del CIF. 

2. Registre Mercantil: inscripció de la societat. 

3. Tresoreria General Seg. Social (SS): inscripció de l'empresa en la SS i alta dels 

treballadors. 

Els dos participants a la creació de l’empresa reben de la mateixa un sou mensual i la 

repartició del 25% dels dividends anuals a parts iguals, a més, ambdós participants 

disposen de la repartició de les accions i del valor de venda de l’empresa a parts iguals. 
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7. Pla econòmic 

En el pla econòmic es calculen i determinen els moviments econòmics que genera el 

projecte, amb els moviments dels primers cinc anys de vida, l’estimació i per tant, la 

viabilitat del projecte i l’orientació de resultats en un futur pròxim.  

Per a dur a terme el pla, es fan les operacions i els càlculs per extreure les dades i fer un 

estudi dels resultats a partir de les dades extretes del cos del projecte i dels càlculs 

econòmics. Amb les dades es poden fer conclusions sobre la viabilitat del projecte en el 

format reproduït. Es prenen com a referència el VAN i el TIR com a indicadors econòmics i 

es fa una discussió dels resultats. Finalitza el pla amb unes conclusions i unes 

determinacions sobre les dades obtingudes per complementar l’estudi. 

7.1. Pla d’inversió inicial 

En quant a l’inversió inicial, es calculen les necessitats prèviament determinades en el cos 

del projecte, en aquest cas, quantificades econòmicament, i per la compra de una 

caravana, la seva restauració i habilitació per a l’ús de foodtruck dins el marc de la llei i amb 

les necessitats cobertes referents a equipament, una inversió en mobiliari, generació 

elèctrica, informàtica, llicències per a l’explotació a la via pública, vehicle de transport de la 

caravana i magatzem mòbil,i tots els estris i electrodomèstics que calen per a la total 

execució de les tasques. 

També es fa un abonament de 3.000,00€ per crear l’empresa que queden a Tresoreria per 

si sorgeixen despeses imprevistes, a més de la compra de la primera setmana 

d’existències, el total suma una quantitat de 21.549,38 € d’inversió inicial. 

No es preveuen inversions durant els anys de explotació de l’empresa si no hi ha cap 

variació respecte l’estimació. A les conclusions s’exposen els moviments adients en cas de 

tenir variacions sobre el pla. 

S’adjunta una taula a on es mostren les dades numèriques que representen les despeses 

necessàries per arrancar el projecte. 
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Taula 7.1: Inversions inicials per l’inici de l’activitat del projecte. Font: elaboració pròpia. 

Aquestes dades especifiquen l’inversió inicial i els conceptes al que va dirigit per tal d’iniciar 

l’activitat del foodtruck, els 21.549,38 € sorgeixen de fons propi, pel que no cal cap pla de 

finançament associat al projecte. Excedeix 2.549,38 € del pla inicial d’inversió inicial. Es 

destaca que hi ha un fons de 3.000,00 € a tresoreria que serveix per absorbir els 

imprevistos i les despeses derivades de les activitats i del pressupost que no són 

apreciables. S’han escollit electrodomèstics i elements amb un preu que a l’hora de 

materialitzar pot variar a ambdues direccions, per això de l’existència del fons per 

imprevistos i suport. 

A maquinària s’inclou la compra d’elements que no requereixen d’instal·lació fixa a la 

caravana però són de molta importància, com ara el talla embotit, els estris de cuina, la 

batedora, paelles, olles, recipients per la elaboració de components, entre d’altres. 

A mobiliari s’inclouen taules plegables pel suport a les activitats productives fora de la 

caravana, cadires plegables pel descans dels treballadors, i altres objectes que 

complementin qualsevol funció a la caravana. 

A equips informàtic s’inclouen els elements que calen per funcions administratives, de 

gestió, de comunicació, com ara ordinador, impressora, tablet, i qualsevol suport al 

desenvolupament. 

A vehicles s’inclouen la caravana, composada pel preu de compra i el preu de restauració 

(2.300,00 € caravana i 6.000,00 € restauració) fent un total de 8.300,00 € i el vehicle de 
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transport dels recursos humans i de la mercaderia necessària per un valor de 3.500,00 €, 

total 11.800,00 €. 

Llicències engloba tots els tràmits per legalitzar i pagar per la taxa d’ocupació de la via 

publica, la llicència de venda ambulant, la llicència municipal de restaurant (Sanitat).  

La compra d’un grup electrogen per generar l’energia necessària als indrets on no s’hi 

pugui rebre subministrament elèctric de xarxa. 

La compra de les existències inicials per començar la producció i venda i el fons de 

contingència per imprevistos i pagaments fora de càlcul. 

Respecte el cost d’enginyeria, consta d’un projecte realitzat per un enginyer en el que 

consten totes les accions i etapes en la producció del pla per desenvolupar tot el projecte. 

En el mateix es detallen les hores treballades en cada acció, els recursos implicats i les 

deduccions i conclusions de cada acció. A més, a l’annex A, es pot veure un digrama de 

Gantt que estructura en el temps les tasques realitzades. 

A continuació es presenta la taula del pressupost de l’enginyeria. 

 

Taula 7.2: Pressupost del projecte d’enginyeria. Font: elaboració pròpia. 

Per tant, la valoració econòmica de la realització del projecte per part de l’enginyer és de 

2.949,38 €. 
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7.2. Ingressos i costos 

Per determinar la previsió d’ingressos presentem les vendes i les compres anuals a una 

projecció de 5 anys i es determina un augment del 10% respecte l’anterior a les vendes i 

compres dels anys 2 i 3 i un augment d’un 5% respecte l’anterior als anys 4 i 5. La raó de la 

descendència els dos últims anys de la predicció és l’aparició de possible competència que 

dividirà els ingressos, però es considera un augment tenint en compte la política 

conservadora a l’hora de fer les estimacions de consum del públic. 

La previsió d’ingressos pel primer any és de 43.229,60 €, que desglossat es basa en els 

ingressos de l’explotació del foodtruck els mesos estivals a Menorca i els ingressos per 

l’arrendament de la caravana fora de temporada estival a tercers que s’observa a la taula 

7.3 d’ingressos. Cal representar els costos de producció anuals també, a la Taula 7.4 per 

entendre les dades dels següents apartats. 

 

Taula 7.3: Dades de la previsió d’ingressos dels productes oferts els 5 primers anys 

d’explotació. Font: elaboració pròpia. 



Pàgina. 94  Memòria 

 

 

Taula 7.4: Dades de la previsió de costos dels productes oferts els 5 primers anys 

d’explotació. Font: elaboració pròpia. 

Es valora un increment imprevist afegit a les dades predictives fruit d’una penetració al 

mercat més favorable que la estimada, per tant, una major venda i ingressos. Cal esmenar 

que l’estudi dels ingressos depèn de les ubicacions, i si en un futur el tracte amb les 

administracions públiques es fa fructífer i es pot ubicar la caravana a altres llocs amb 

condicions poblacionals i geogràfiques més favorables, els ingressos poden augmentar  

esdevenint un èxit. 

Les dades de els ingressos i els costos són anuals i les dades s’han extret multiplicant el 

nombre d’entrepans, refrescos, cafès i pastissos respectivament, pel nombre de vendes 

estimades diàries, pel nombre de dies treballats els quatre mesos i pel preu mitjà de venda i 

cost unitari de cada producte, 5,50 i 1,80 € els entrepans, 2,50 i 0,50 € els refrescos, 1,23 € 

i 0,40 € els cafès i 2,50 i 0,45 € els pastissos, i cada any s’incrementa un 1,5% d’estimació 

d’augment previst anual. 

7.3. Altres despeses  

Respecte les amortitzacions, s’ha comentat al cos del projecte, que un dels actius de més 

ús i per tant, més amortitzats, és la caravana, tot i que el seu valor percentual d’amortització 
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és baix, és degut a que durant l’any s’assoleixen costos de manteniment i reparacions que 

augmenten la vida i redueixen la seva depreciació. 

Hi ha dades que es multipliquen pels 12 mesos que la empresa funciona, i d’altres que 

només computen pels quatre mesos de l’explotació estival, en funció de quina sigui la seva 

raó d’esser. El gel, la neteja i l’electricitat són conceptes que treballen 4 mesos amb 

l’explotació de la caravana. 

 

Taula 7.5: Taula de salaris i altres despeses. Font: elaboració pròpia. 

 

La previsió es presenta amb un augment dels costos derivats directament de la producció, 

però la previsió és reduir i optimitzar si és possible les altres despeses per fer un servei més 

òptim i reduir costos a mesura que es professionalitzen el processos i les activitats. 

7.4. Anàlisi de la inversió 

A continuació es presenta el compte de resultats amb els fluxos de caixa, i els indicadors 

VAN i TIR. 
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Taula 7.6: Taula de flux de caixa, comptes de resultats, VAN i TIR. Font: elaboració pròpia. 

Es pot observar que el flux de caixa acumulat és negatiu, a més que després de calcular el 

flux de caixa per cada any, es procedeix a calcular els valors que determinen si la inversió 

és rentable de cara al mateix inversor. Els resultats mostren un VAN i un TIR negatius, 

indiquen que la inversió no és rentable des d’aquest punt de vista.  

Aquests resultats són deguts a la tendència a la baixa de calcular la penetració del projecte 

a l’entorn, és a dir, el volum de ingressos per part de les vendes i del lloguer de la 

caravana, ja que s’ha estat conservador en prendre aquestes determinacions. 

Si suposem que els ingressos per lloguer de la caravana s’incrementen un 50% (5 caps de 

setmana més dels 32 disponibles i 10 inicialment ocupats) els resultats varien 

considerablement xifrant el VAN a 2.550,82 € (considerant una k= 7,00%) i una TIR positiva 

del 10%. 
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8. Impacte ambiental. 

Aquest apartat vol expressar l’impacte que genera a l’entorn l’existència de la caravana i 

totes les activitats que succeeixen.  

En el desenvolupament de les tasques de explotació i lloguer de la caravana, que són les 

dues principals tasques a realitzar, es contemplen tres tipus d’accions amb les següents 

conseqüències pel medi ambient: 

 Accions d’aprovisionament i logística de distribució dels elements que composen les 

activitats d’explotació de la caravana. Emissions de la combustió. 

 Producció de productes per la venda i la venda pròpiament. Brossa i combustió. 

 El lloguer amb transport d’entrega i retirada. Emissions per combustió. 

En tots els cassos intervé el consum d’energia mitjançant la combustió interna d’un motor 

dièsel de 1.500ccc i 452ccc. 

El dipòsit del generador que es compra pel subministrament elèctric té un consum de 17 

litres amb 16 hores de funcionament, això implica un consum de 1,06 litres/hora. Per tant 

es preveu un consum de 949.76 litres els quatre mesos d’explotació. 

Es produeixen 2,84 kg de CO2 en la combustió d'un litre de dièsel en el nostre generador, 

per tant 2.706,81 kg de CO2. 

El vehicle de compra té un consum que es mostra a la taula 8.2 adjunta a continuació. 

 

Taula 8.1: Dades de consum i emissions de CO2 del vehicle adquirit. Font: www.km77.com 

Respecte les dades que es disposen del vehicle, el consum i les emissions es valoren al 

kilòmetre recorregut, a diferència del generador que es calcula en hora de funcionament. 
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S’observa que les emissions de CO2 són de 147g/km amb un consum promig de 5,5 litres 

als 100km. 

El consum total és de 40km al dia de mitjana, pels quatre mesos de treball a l’illa, i 50km de 

mitjana per trajecte de lloguer en 10 accions, que suposen 1.000km, per tant, un total de 

5.480km a 5,5 litres als 100km fan 301.4 litres de dièsel consumits i unes emissions totals 

de 805.56 kg de CO2. 

La brossa generada per la producció de la caravana s’estima d’una massa diària de 1 kg de 

brossa al dia, la qual el 50% és de material ecològic o compostable i aprofitable. L’altre 50% 

és brossa generada de les restes de paquets on van els aliments i d’altres, generant l’any 

56kg de brossa no ecològica. 

Per una banda, es coneix perfectament a l’entorn on s’ubica, una illa a on molts indrets són 

protegits, a on el respecte a l’entorn i la preservació de la fauna i flora és fonamental, el 

projecte vol mostrar que fa tot el que és a les seves mans per reduir i anul·lar l’impacte.  

Les solucions als impactes ambientals que genera el projecte es basen en la reducció i la 

conscienciació. 

S’implanten papereres per deixar la brossa dels clients a dins, a més de selecció de 

deixalles per la seva recollida selectiva, i l’ús d’estris de suport al menjar degradables i 

reciclables en la major mesura possible.  

Una aposta per la optimització dels processos de transport i aprovisionament per reduir les 

emissions i la consciència de l’importància de la cura de l’entorn en la realització de les 

tasques. 

Les tasques de manteniment dels motors a l’empresa són essencials per reduir emissions i 

optimitzar el funcionament dels mateixos. 

El projecte és viable ambientalment donades les dades anteriors i la tasca de preservació 

del medi ambient i optimització de les accions de transport. L’aposta per la sostenibilitat i la 

conscienciació per la cura del medi ambient és un deure dels creadors d’infraestructures 

que generin un servei. 
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Conclusions 

Un cop realitzat el pla de viabilitat, es poden treure vàries conclusions,  

El projecte és tècnicament viable, amb l’estudi de l’entorn i els requeriments es pot 

restaurar una caravana per cuinar i vendre menjar per emportar a Menorca amb dos 

recursos humans que treballin els mesos estivals a dos ubicacions. Es determina que el 

públic acceptaria com a opció vàlida menjar entrepans gourmet i refrescos, cafès i 

pastissos a peu de platja per les seves costums i el perfil al que responen. 

La opció de fer un foodtruck amb estètica moderna, d’acord amb l’estil de l’illa és una bona 

idea per vendre. S’ha fet un disseny bàsic en 3D de la caravana com a material de suport. 

L’aprovisionament i la logística són factibles amb el suport d’un vehicle combinat de 

persones i transport de mercaderies, i amb la mateixa caravana. Que la possibilitat de tenir 

24h el refrigerador en marxa per mantindre la cadena del fred dels aliments sense 

necessitat del generador elèctric és possible i viable. 

Pel que fa a l’estudi econòmic, l’empresa disposa de bon marge als productes que ofereix, i 

d’un ventall de possibilitats molt ampli per les circumstancies en las que es porta a terme 

l’activitat de producció. Per contra, els indicadors econòmics que determinen la productivitat 

de la inversió són negatius, per tant és una mala notícia pels inversors.  

Cal dir que aquest projecte és viable per dos persones que tenen relació amb la 

restauració, com ara a la cuina i a l’atenció al client, que no tenen feina, i elles mateixes 

volen invertir en el seu propi projecte. Amb la mateixa inversió inicial les dades són molt 

més favorables, ja que els sous són de retorn i no esdevenen una despesa. I per tant els 

indicadors no són tan orientatius ja que els fluxos de caixa són ascendents. 

Possiblement amb un increment de les tasques comercials per llogar la caravana amb més 

assiduïtat, donaria més ingressos. No es volia sobredimensionar el volum de clientela i 

possiblement esdevé una reducció dels ingressos considerable. Una alternativa ecològica i 

pendent de viabilitat és al projecte actual substituir el generador (i el seu valor) per la 

instal·lació de plaques solars i aerogeneradors, repercuteix a l’inversió inicial però es 

recupera en reducció de despeses i impacte ambiental. Aquestes modificacions podrien 

millorar el pla econòmic. 
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Agraïments 

 

En primer lloc agrair a la neva tutora Anna Llopart pel seu temps i la seva predisposició a 

atendrem fora d’horari, els seus consells, la seva ajuda, la dedicació i l’esforç demostrat 

durant tot el projecte. 

A la meva família per recolzar-me en tots els aspectes i a donar ànims quan cal, durant tots 

aquests anys des de la tècnica fins ara, la motivació per part seva és essencial. Els millors. 

A Verdi103 per donar-me suport i ajudar-me en tot moment, una gran ajuda d’última hora 

amb el millor d’aquest preciós indret, assistència tècnica i personal perfecta. Una gran 

ajuda. 

Als professors de les assignatures que no només ensenyen temes, que ensenyen a viure i 

a fer-se gran. 

A Caravan Made per dedicar-me el seu temps i deixar-me entrar a “la cuina” de l’empresa. 

Molt bona gent. A la Comercial Catchot de Menorca per la atenció i el tracte rebut, molt 

propers. 

A totes les amistats de la carrera i de l’escola que es preocupen i donen suport. 
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