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1 Resum 

 
Aquest  projecte  neix  de  la  idea  de  remmprendre  APLICACIONES  Y  PROYECTOS 

ESPECIALES  S.L  (AYPES),  una  empresa  que  funciona  desde  fa  13  anys,  però mai  a 

destacat,  ja  que  no  s’ha  promocionat,  els  seus  creadors,  son  propietaris  de  una 

empresa  potent  en  el  mercat  de  la  rehabilitació  y  no  han  evitat  que  destaqués 

notablement per sobre d’ella. 

En aquests moments s’aposta per ampliar els serveis de  l’empresa, amb  la  idea de 

ser  un  despatx  que  ofereixi  serveis  d’obra  referents  a  la  rehabilitació,  treballs 

especials i oferirà serveis tècnics complerts. 

Aquests canvis, ens incita a estudiar quina és la millor manera d’enfocar el negoci. 

És  per  aquesta  raó  que  s’aposta  per  fer  un  pla  d’empresa  on  es  planteja:  el 

producte  que  es  vendrà,  que  ens  fa  diferents,  com  es  troba  l’entorn  on  estem 

situats, quina és  la nostra  competència, quines  fortaleses  i debilitats  tenim  i  té el 

ambient, com hem d’actuar per aconseguir ser reconeguts en el mercat, a qui i com 

anirà dirigit el nostre producte, quins  seran els possibles escenaris del  futur,  com 

operarà  la  nostra  empresa  internament,  com  estarem  organitzats,  la  viabilitat 

econòmica  de  l’empresa,  quin  tipus  de  societat  és  la més  adient,  quins  aspectes 

fiscals  hem  de  tenir  en  compte,  quins  tràmits  seran  imprescindibles  per  arrencar 

l’empresa, fixarem un calendari d’accions per el proper 2013. 

Tot aquest estudi es realitza seguint un índex que a facilitat el director del projecte 

i amb informació obtinguda de diferents fonts com: Biblioteca de l’escola, Internet, 

lectures recomanades del màster, etc... 

El resultat és un informe que ens marca unes pautes a seguir i ens endreça mentalment de 

que volem que sigui l’empresa i com aconseguir‐ho. 

En conclusió es determina que és imprescindible i no gaire possat en pràctica, fer un estudi 

d’aquest tipus, avanç de començar a invertir en el llençament de una empresa. 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

3 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

2 Índex 

1  Resum .................................................................................................................................. 1 
2  Índex .................................................................................................................................... 3 
3  Prefaci .................................................................................................................................. 5 
4  Introducció: ......................................................................................................................... 7 
5  Concepte del negoci ............................................................................................................ 9 
5.1  Producte que es vendrà: .............................................................................................. 9 
5.2  Factors Fonamentals de diferenciació ....................................................................... 31 

6  Anàlisi de l’entorn ............................................................................................................. 35 
7  L’empresa en el seu sector ................................................................................................ 41 
7.1  Competència .............................................................................................................. 41 
7.2  Anàlisis DAFO ............................................................................................................. 44 
7.3  Altres eines de diagnòstic: palanques de Porter i barreres d'entrada als negocis que 
ens permetin mesurar l'atractiu de l'empresa en el seu sector ........................................... 49 

8  Pla estratègic ..................................................................................................................... 61 
8.1  Posicionament ........................................................................................................... 61 
8.2  Fixació d’objectius ...................................................................................................... 62 
8.3  Descripció de l’estratègia ........................................................................................... 63 

9  Pla de comercialització ...................................................................................................... 65 
9.1  Clients i figures amb les que l’empresa tindrà contacte. .......................................... 65 
9.2  Previsió de vendes: escenaris .................................................................................... 67 
9.3  Altres Aspectes........................................................................................................... 71 
9.4  Pla de comunicació .................................................................................................... 75 

10  Pla d’operacions: ........................................................................................................... 81 
10.1  Localització de la empresa ..................................................................................... 81 
10.2  Recursos necessaris ................................................................................................ 84 
10.3  Descripció del processos ........................................................................................ 86 
10.4  Pla de compres i gestió de proveïdors ................................................................... 87 
10.5  Feines externalitats ................................................................................................ 90 

11  Recursos humans ........................................................................................................... 93 
11.1  Estructura Organitzativa ........................................................................................ 93 
11.2  Descripció de funcions ........................................................................................... 94 

12  Pla econòmic i financer ................................................................................................. 99 
12.1  Inversions i necessitats financeres ......................................................................... 99 
12.2  Balanç i compte de resultats previsional ............................................................. 101 
12.3  Quadre de tresoreria ............................................................................................ 105 
12.4  Punt d’equilibri ..................................................................................................... 109 

13  Estructura legal i fiscal ................................................................................................. 110 
13.1  Constitució de la societat  (tipus d’empresa) ....................................................... 110 
13.2  Fiscalitat ............................................................................................................... 116 

14  Pla de llançament ........................................................................................................ 123 
14.1  Tràmits administratius ......................................................................................... 123 
14.2  Calendari d’accions .............................................................................................. 129 

15  Conclusió...................................................................................................................... 130 
16  Bibliografia: .................................................................................................................. 133 
17  Contingut CD ................................................................................................................ 135 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

4 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

Seminaris Figura 

5.1 Figura: Esquema dels serveis que s’oferiran ........................................................................ 9 
7.1 Figura: Cinc Forçes de Porter .............................................................................................. 50 
7.2 Figura: Gràfic de representació de les economies d’escala ............................................... 51 
7.3 Figura: Amplicació de les 5 forces de Porter ...................................................................... 60 
9.1 Figura: Esquema del clients potencials .............................................................................. 65 
9.2 Figura: Ckinets Potencials per percentatges ...................................................................... 65 
9.3 Figura: Anàlisi del Model de creixement ............................................................................ 69 
9.4 Figura: Tres Escenaris Possibles .......................................................................................... 69 
9.5 Figura: Anàlisi dels Possibles Escenaris .............................................................................. 70 
9.6 Figura: Tipus de Marketing Segons Client .......................................................................... 80 
10.1 Figura: Esquema del Procesos de l’Empresa .................................................................... 86 
11.1 Figura: Estructura Organitzativa I ..................................................................................... 93 
11.2 Figaura: Estructuea Organitzativa II ................................................................................. 94 
13.1 Figura: Esquema Constitució Societat ............................................................................ 110 
14.1 Figura: Esquema Tràmits Administratius per Obertura ................................................. 123 
14.2 Figura: Calendari d’accions ............................................................................................. 129 

Seminari Taules 

5.1 Taula; Fitxa tècnica del suro projectat ............................................................................... 33 
6.1 Taula: Resum de l’obligatorietat de passar la ITE .............................................................. 37 
7.1 Taula: Resum de les característiques de la competència ................................................... 43 
Taula 7.1: Resum Força 2, competència per part de substituts ............................................... 57 
7.2 Taula: Resum força 5: Rivalitat entre competidors Establerts ........................................... 59 
8.1 Taula: Resum de les característiques de Posicionament ................................................... 62 
12.1 Taula: Pla d’Inversions .................................................................................................... 100 
12.2 Taula: Costos Fixos Mensuals ......................................................................................... 101 
12.3 Taula: Balanç ................................................................................................................... 101 
Tabla 12.4: Compte de Resultats Previsional ......................................................................... 103 
Taula 12.1: Quadre de Tesoreria ............................................................................................ 107 
12.9 Taula: Punt d’equilibri .................................................................................................... 109 

Seminari Imatges 

9.1 Imatge: Logotip de l’empresa ............................................................................................. 75 
9.2 Imatge: Targetes de Presentació ........................................................................................ 76 
9.3 Carpetes de Presentació ..................................................................................................... 76 
9.4 Imatge: Paper Presonalitzat ............................................................................................... 77 
9..5 Imatge: caràtula CD ........................................................................................................... 77 
9.6 Imatge: Sobre Personalitzat ............................................................................................... 78 
9.7 Imatge: Samarretes Coorporatives ..................................................................................... 79 
10.2 Imatge: Mapa de Ripollet ................................................................................................. 82 
10.1 Imatge: Mapa del Barcelonès ........................................................................................... 82 
10.3 Imatge: Façana Principal de l’edifici Balmes. ................................................................... 83 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

5 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

 

3 Prefaci 

APLICACIONES  Y  PROYECTOS  ESPECIALES  S.L  (AYPES),  neix  amb  la  idea  de  ser  un 

despatx  que  ofereixi  serveis  integrals  de  rehabilitació,  en  els  camps  de 

l’arquitectura, enginyeria i construcció.  

 

Es  tracta  d’una  empresa  fundada  a  l’any  1999  amb  el  nom  de  REHABILITACIÓ 

TOTAL, S.L,a partir d’ara RHT. 

Es crea amb  la  idea de funcionar com una empresa del grup MON VERTICAL,S.L que 

és  una  companyia  molt  ben  posicionada  en  el  territori  català  i  sobretot  en  el 

Barcelonès,  dedicada  plenament  a  la  rehabilitació  i  manteniment  de  tot  tipus 

d’edificis. 

De tal manera que RHT, S.L en un  inici es presenta com una societat, dedicada a  la 

rehabilitació  d’edificis,  especialitzada  en  treballs  verticals,  que  funcionava  amb 

arquitectes y aparelladors externs per a dirigir els projectes. 

Durant els primers 11 anys de trajectòria, RHT, va funcionar sempre sota  l’ala de  la 

seva matriu, i no ha pogut destacar en el mercat. 

 

Va  ser  a  l’any  2011  quan  ens  va  arribar  l’oportunitat  de  col∙laborar  amb  una 

empresa productora de suro en emulsió projectat, convertint‐nos en els aplicadors 

oficials, de tots els seus productes, a la zona del barcelonès. 

És  per  aquesta  raó  principalment,  que  va  canviar  el  nom  de  la  empresa  a 

APLICACIONES  Y  PROYECTOS  ESPECIALES  S.L,  per  tal  de  donar  una  nova  imatge 

ampliant  els  serveis  l’empresa,  i  amb  la  idea  de  tornar‐la  independent  de  la  seva 

mare. 

Per completar els serveis que oferiria l’empresa, s’incorpora un departament tècnic 

format  per  un  equip  d’enginyers  d’edificació  i  delineants.  Que  donaria  capacitat 

per  a  poder  donar  uns  serveis  tècnics  amb  personal  intern.  Podent  així  fer  uns 

preus més competitiu en aquesta rama. 
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El  nostre  equip  disposa  d'experiència  en  camps  tan  diversos  com  en  rehabilitació 

industrial,  residencial  en  habitatges  plurifamiliars,  unifamiliars,  informes, 

dictàmens, assessorament, etc. 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

7 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

4 Introducció: 

 

APLICACIONES  Y  PROYECTOS  ESPECIALES  S.L  (AYPES),  es  tracta  d’una  empresa 

fundada a l’any 1999 amb el nom de REHABILITACIÓ TOTAL, S.L,a partir d’ara RHT. 

Es crea amb  la  idea de funcionar com una empresa del grup MON VERTICAL,S.L que 

és  una  companyia  molt  ben  posicionada  en  el  territori  català  i  sobretot  en  el 

Barcelonès,  dedicada  plenament  a  la  rehabilitació  i  manteniment  de  tot  tipus 

d’edificis. 

De tal manera que RHT, S.L en un  inici es presenta com una societat, dedicada a  la 

rehabilitació  d’edificis,  especialitzada  en  treballs  verticals,  que  funcionava  amb 

arquitectes y aparelladors externs per a dirigir els projectes. 

Durant els primers 13 anys de trajectòria, RHT, va funcionar sempre sota  l’ala de  la 

seva matriu, i no ha pogut destacar en el mercat. 

 

Al 2011  s’ ens donar  l’oportunitat de  col∙laborar amb una empresa productora de 

suro en emulsió projectat, convertint‐nos en els aplicadors oficials, de tots els seus 

productes, a la zona del barcelonès. 

És  per  aquesta  raó  principalment,  que  va  canviar  el  nom  de  la  empresa  a 

APLICACIONES  Y  PROYECTOS  ESPECIALES  S.L,  per  tal  de  donar  una  nova  imatge 

ampliant  els  serveis  l’empresa,  i  amb  la  idea  de  tornar‐la  independent  de  la  seva 

mare. 

Per completar els serveis que oferiria l’empresa, s’incorpora un departament tècnic 

format  per  un  equip  d’enginyers  d’edificació  i  delineants.  Que  donaria  capacitat 

per  a  poder  obrir  una  segona  linea  de  negoci,  ofertan  serveis  tècnics  complerts, 

més enllà de les necessitat que hi ha en el propi camp de la rehabilitació. 

 

El present treball,  té  l’objectiu de donar a conèixer  les variables que proporcionen 

l’exit  d’una  companyia,  ademés  de  resoldre  un  estudi  sobre  quines  són  les 

alternatives a escollir, més pròpies per cada tipus d’empresa. 
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En aquest cas, s’ha fer un estudi sobre una empresa dedicada als serveis tècnics  i a 

la rehabilitació i a treballs especialitzats. 

 

Es presenta un  informe de  totes  les característiques de  l’empresa, del  seu entorn, 

de  les  tècniques  de marqueting  que  farà  servir,  de  la  viabilitat    econòmica  i  del 

timming previst per el pròxim any. 

 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

9 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

5 Concepte del negoci  

5.1 Producte que es vendrà: 

En  aquest  apartat,  la  idea  és  definir  exactament  quins  serveis  oferirà  l’empresa 

dins el mercat. 

S’ha optat per dividir l’empresa en dos grans afers. 

Per un  costat destacar el  ampli  ventall de  serveis  tècnics que oferirà,  i per  l’altre 

els serveis d’obra dels quals el personal de la empresa està especialitzat. 

 

 

5.1 Figura: Esquema dels serveis que s’oferiran 
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SERVEIS TÈCNICS 

Projectes: 

 

Projecte d'obra nova: documentació per a la sol∙licitud i realització d'obres de construcció 

de nova planta, de conformitat amb  les atribucions reconegudes per  la normativa vigent. 

Projecte d'enderroc: documentació per a  la sol∙licitud  i realització d'obres de construcció, 

parcial o total, d'edificis. 

Projecte  de  reforma:  documentació  per  a  la  sol∙licitud  i  realització  d'obres  de  reforma, 

parcial o integral.  

Projecte de reforç  i/o consolidació: documentació per a  la sol∙licitud  i realització d'obres 

de reforç estructural i/o consolidació. 

Projecte d'adequació de façanes: documentació per a la sol∙licitud i realització d'obres per 

adequació i millora de façanes (reparació de lesions i actualització d'acabats de la mateixa).  

Projecte instal∙lació de bastides: documentació per a la sol∙licitud i instal∙lació de bastides, 

per  a  la  realització  de  treballs  en  alçada  (depenent  de  les  ordenances municipals,  en 

treballs de façana pot ser suficient amb el projecte d'obra).  

Projecte de  legalització: documentació per a  la sol∙licitud de  legalització d'edificis,  locals, 

habitatges, canvis d'ús i/o activitats. 

Projecte de piscina: documentació per a la sol∙licitud i realització d'obres de construcció de 

piscines. 

Projecte  instal∙lació ascensor: documentació per a  la  sol∙licitud  i  realització de  les obres 

necessàries per la instal∙lació d'un ascensor en edificis existents. 
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Projecte d'urbanització: documentació per a la sol∙licitud i realització d'obres destinades a 

la formació de carrers, camins, zones enjardinades, etc.  

Projecte d'instal∙lació de grues d'obra: documentació per a  la  sol∙licitud  i  instal∙lació de 

grues d'obra. 

Documentació tècnica per a obres menors: realització de la documentació necessària per a 

la  realització d'obres menors. Dependrà de  la documentació  sol∙licitada pel departament 

d'urbanisme del municipi. 

Projectes  tècnics  varis:  davant  les  exigències  de  l'administració,  pot  ésser  necessari  la 

realització de projectes tècnics no englobats en  l'anterior  llistat, però que en tot cas, s'ha 

de consultar la possibilitat de la realització dels mateixos. 

 

Tots els projectes inclouen: 

 Memòria descriptiva, constructiva i plànols. 

 De ésser necessari, la redacció de l'Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Aixecaments de Plànols 

La  contractació  del  servei  d’aixecaments  de  plànols  pot  ser  necessària  en  casos 

com la necessitat de:  

‐Definir la distribució d’un habitatge o un local.  

‐Determinar amb exactitud les dimensions d'un habitatge, solar, etc. 

‐Certificar l'existència d'una edificació o volum aixecament planimètric 

Les feines de aixecaments de plànols, inclouen: 

 Inspecció de l'objecte del treball 

 Realització  dels  mesuraments,  càlculs  i  comprovacions  necessàries  per  a 

l'elaboració posterior dels plànols. 

 Realització  al  despatx  de  la  representació  a  escala  en  projecció  horitzontal 

de l'element prèviament mesurat i estableix les superfícies. 

Finalment es farà entrega al client de : 

 Documentació  gràfica  que  inclogui  (plànol  de  emplaçament,  distribució  per 

plantes, plànol de cotes i superfícies i plànol d’alçats i seccions). 
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Modificacions de distribució interior 

La normativa actual imposa que, per un canvi de distribució en el interior d’una vivenda o 

local, és  imprescindible el  control  y  seguiment de un  tècnic  competent. És per això que 

AYPES ofereix el serveis del seu equip d’aparelladors  i enginyers d’edificació, especialitats 

en reformes. 

Inclou: 

 Projecte de reforma d’un edifici 

 Visats i gestions amb l’administració 

 Seguiment i control d’obra 

 

El fet de no assignar a un professional capacitat per a responsabilitzar‐se de les feines, por 

donar  lloc a una  sanció per part de  l’ajuntament de  la població en  s’estigui practicant  la 

intervenció. 

 

 

Canvis d'ús 

La  llicència  de  canvi  d'ús  de  local  a  habitatge  és  necessària  per  legalitzar  l'ús  com  a 

habitatge d'un  local, estudi o oficina. Amb ella es pot escripturar com a habitatge el que 

abans no ho era. També és imprescindible per obtenir la cèdula d'habitabilitat d'un local, ja 

que s'exigeix que l'immoble estigui legalitzat com a habitatge. La llicència de canvi d'ús es 

pot demanar al realitzar el canvi, o bé quan aquest ja s'ha produït, regularitzant la infracció 

urbanística comesa. 

Serveis 

Per obtenir la llicència de canvi d'ús cal que l'immoble compleixi uns paràmetres i normes 

urbanístiques, i els requisits mínims d'habitabilitat. L’ incompliment de qualsevol d'aquests 

punts  impossibilitaria  l'obtenció  de  la  llicència,  fins  i  tot  havent  abonat  les  taxes 

corresponents.  És  per  això  que  oferim  l'estudi  previ  de  viabilitat  per  a  l'obtenció  de  la 

llicència de canvi d'ús de local a habitatge i, si és factible, ens encarreguem de tot el procés 

de canvi d'ús. 
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 Estudi de viabilitat 

Inspeccionem l'habitatge a legalitzar o el local a transformar, realitzem les consultes 

davant l'administració competent pel que fa a normatives urbanístiques i us lliurem 

per escrit  l'informe,  contenint  les  fallades detectades, una estimació de  viabilitat 

per  a  l'obtenció  de  la  llicència  i  de  pressupost,  incloses  les  taxes municipals,  els 

honoraris del tècnic responsable i els drets de visat del Col∙legi Oficial d'Arquitectes 

de Catalunya. [Sol ∙ licitud] 

 Canvi d'ús  

Amb  l'estimació  de  pressupost  i  de  viabilitat  del  canvi  d'ús  que  proporciona  l'estudi  de 

viabilitat, portem a terme els tràmits necessaris fins a l'obtenció de la llicència de canvi d'ús.
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Treballs d’Obra: 

Direcció d'obra 

El director d'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el 

desenvolupament  de  l'obra  en  els  aspectes  tècnics,  estètics,  urbanístics  i 

mediambientals,  de  conformitat  amb  el  projecte  que  la  defineix,  la  llicència 

d'edificació  i  altres  autoritzacions  preceptives  i  les  condicions  del  contracte,  per 

tal d'assegurar la seva adequació al fi proposat. 

Són feines del director d’obra: 

 Assumeix tècnic de l'execució del projecte com a director d'obra. 

 Visites d'obra. 

 Control de l'execució de l'obra. 

 Control de l'obra acabada, certificat final d'obra. 

 Control  de  recepció mitjançant  l'ordre  d'assaigs,  control  de  qualitat  (si  la 

intervenció ho requereix). 
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Coordinació de seguretat i salut en fase d'execució 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  d'execució  de  l'obra  haurà  de  ser 

nomenat  pel  promotor  en  tots  aquells  casos  en  què  intervé  una  empresa,  una 

empresa  i  treballadors  autònoms,  o  diversos  treballadors  autònoms. 

Les  funcions del Coordinador en matèria de seguretat  i salut durant  l'execució de 

l'obra són, segons el RD 1627/97, les següents: 

 Designació de coordinació de seguretat  i salut en fase d'execució, segons RD 

1627/97. 

 Visites de coordinació. 

 Control de la seguretat i salut en l'obra. 

 Control de la documentació relativa a seguretat i salut dels treballadors. 

Control de costos d'obra 

El control de costos és un dels aspectes que pren mes rellevància dins la situació actual del 

sector de la construcció, ja que desenvolupant les funcions necessàries per a un control de 

costos  ajustat  a  les  necessitats  del  promotor  (segons  necessitats  pròpies  i/o mercat  ‐ 

clients futurs), es la base per al nou futur del sector. 

Hem de tenir en compte, que l'execució correcte, amb les mermes justes, la utilització dels 

materials adequats a cadascuna de  les  fases  i productes  finals,  i  l'optimització de càrrega 

laboral en la realització de les partides d'obra, son essencials per a minimitzar el cost final 

de la mateixa, i per tant garantir una relació qualitat‐cost ajustada. 
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Amidaments i valoracions 
Es  poden  realitzar  amidaments  sobre  plànol  o  d'obra  executada.  En  el  cas  de  realitzar 

amidaments  sobre  plànol,  es  el  pas  previ  mes  important  per  a  evitar  desviacions 

importants de pressupost,  ja que es molt  interessant  tenir  totes  les partides detallades  i 

mesurades en consonància al projecte. 

Pel que  fa als amidaments d'obra executada, es  realitzen per a controlar  i/o certificar el 

ritme i volum d'obra executada, i controlar les possibles desviacions pressupostaries que es 

puguin produir. 

Tramitació sol∙licitud ús i ocupació, cèdula de 1ª ocupació i preparació declaració 

cadastral 

Realització  de  la  documentació  necessària  per  a  la  correcte  legalització  de  les  obres 

executades. 

Assessorament i auditories de seguretat i salut en obres de construcció 

Realització  per  a  empreses  del  sector  de  la  construcció  d'assessorament  i  auditories  en 

l'àmbit de la seguretat, per a millorar les condicions de seguretat i minimitzar els riscos, en 

l'execució dels treballs de construcció. 

Gestió de llicència d'obres en nom de la propietat 

 Gestió de  la  tramitació de  llicència d'obres, en nom de Propietat, davant de 

l'Ajuntament. Còpia de les actes de visita de coordinació 

 Tramitació  dels  corresponents  pagaments  de  taxes  i  impostos,  prèvia 

provisió de fons. 

Project management  

En  l'actualitat  es  fa  altament  important  el  control  i  la  correcta  gestió  d'una  promoció 

inmobiliaria  o  la  realització  de  qualsevol  tipus  d'obra,  tant  sigui  un  edifici  amb  una  sola 

entitat, com l'execució de diferents entitats. 
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Hem de tenir en compte, que  la viabilitat de qualsevol tipus de projecte d'obres, depèn en 

gran mesura de  la seva viabilitat econòmica. Per tant, pren especial rellevància  la  feina de 

control i gestió de l'obra, analitzant totes les fases que implica. 

Anàlisi viabilitat inicial: 
‐  Analitzar  des  del  inici  del  projecte,  les  possibilitats  econòmiques  i  legals,  per  a  la  seva 

execució, i en vers aquestes, determinar les necessitats assumibles en el volum d'actuació, el 

disseny  i en  la qualitat, adaptades a  les necessitats del promotor  (pròpies  i/o de mercat). 

Anàlisi  projecte  inicial:  (amidaments  i  valoracions  sobre  plànol,  control  pressupostari  i 

documental) 

‐ Definir exactament els amidaments i unitats d'obra necessàries, per a la correcta execució 

de la totalitat de l'obra. 

‐  Controlar  els  pressupostos,  per  detectar  desviacions  de  característiques  en  vers  el 

projecte,  detectar  errors  en  els  amidaments  de  les  partides  i  evitar  l'omissió  d'algunes 

partides  d'obra. 

‐Gestionar  i  tramitar  tota  la documentació necessària  i  justa, per a  l'obtenció de  tots els 

permisos legals per a l'execució de les obres. 

Anàlisi i control de costos d'obra: 

‐Controlar la contractació de les diferents unitats d'obra, en vers a les característiques dels 

contractistes  i subcontractistes,  tant en aspectes econòmics, com en  la qualitat  i garanties 

que  ofereixin,  analitzant  correctament  les  seves  possibilitats.  

‐Controlar  les  desviacions  pressupostaries,  que  poden  ser  un  llast  important  per  a  la 

finalització dels treballs, i controlar el cost econòmic de possibles modificacions de projecte, 

que es realitzin directament a obra. 

‐Realitzar les valoracions i certificacions d'obra executada necessàries per a la liquidació de 

les partides d'obra. 

Gestió documentació tancament obra: 

Gestionar  i  tramitar  tota  la  documentació  necessària  per  al  tancament  de  l'obra  i  la 

legalització  definitiva  de  la mateixa.  Tramitació  de  sol∙licitud  ús  i  ocupació,  cèdula  de  1ª 

ocupació i preparació declaració cadastral, entre d'altres. 
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Cèdul∙les d’Habitabilitat 

 

Cèdul∙la d’Habitabilitat 

La cèdula es obligatòria per a qualsevol tràmit referent amb  l'habitatge, tant sigui 

per  realitzar  una  transmissió,  un  lloguer,  una  cessió  d'ús  i/o  en  contractar  els 

serveis de subministra d'aigua, gas i electricitat. 

La cèdula te una vigència durant la qual, i sense que es produeixin alteracions que 

afectin  les  condicions  d'habitabilitat  de  l'habitatge,  es  podrà  realitzar  qualsevol 

tràmit  referent  amb  l'habitatge.  Per  comprovar,  l'existència  i  la  vigència  de  la 

cèdula  d'un  habitatge,  cal  trucar  al  012  i  facilitar  les  dades  del  mateix. 

Els únics casos en que aquesta obligació es pot exonerar, es en la transmissió d'un 

habitatge  usat  o  preexistent  que  hagi  de  ser  objecte  d'obres  de  rehabilitació,  i 

que  aquestes  permetin  el  compliment  de  les  condicions  d'habitabilitat,  o  bé  si 

aquest s'adquireix per al seu enderroc. 

En  el  cas d'exoneració per posteriors  obres de  rehabilitació,  s'ha de  realitzar un 

informe  per  un  tècnic  competent,  que  acrediti  que  l'habitatge  podrà  obtenir  la 

cèdula amb la realització de les obres. 
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Informes, Dictàmens, Certificats. 
 

Informes tècnics. 

Realitzem Dictàmens  i  Informes Pericials de patologies en  la  construcció per a  la 

reclamació  de  danys  produïts  en  les  edificacions  com  ara:  fissures,  esquerdes, 

humitats,  condensacions,  enfonsaments,  trencaments,  mala  qualitat  dels 

materials  (no  adequades  al  contractat  o  la  normativa),  etc.  En  primer  lloc 

determinem  els  danys mitjançant  un  reconeixement  exhaustiu  prenent  totes  les 

dades d'importància  (fotografies, mesuraments, declaracions dels  afectats,  etc.). 

D'aquesta  manera  estudiem  les  causes  que  han  originat  aquests  danys,  per 

procedir  a  l'elaboració  de  solucions  per  a  la  completa  restauració,  així  com  la 

valoració econòmica dels mateixos. 

Dictamen: 

S'emet l'exposició per escrit de l'opinió del tècnic sobre el tema exposat pel client 

i es justifica en base a un informe. 

 
Certificats: 

Un  certifica  és  aquell  document  que  verifica  un  fet  o  circumstància  relacionada 

amb l'edificació i dóna constància davant de tercers 
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Es realitzen tot tipus de certificats, entre d’altres hi ha: 

Certificat de solidesa 

El  Certificat  de  solidesa  és  el  document mitjançant  el  qual  el  Tècnic  certifica  la 

solidesa  i  la Seguretat estructural d'un  local, habitatge o edifici. És  l'obligació del 

Tècnic  realitzar  un  estudi  acurat  de  la  tipologia  de  l'edifici  per  tal  de  poder 

realitzar  una  Inspecció  adequada  dels  Seus  Elements  Estructurals  i  determinar  o 

definir  possibles  lesions  patològiques,  llevat  de  vicis  ocults  o  causes 

sobrevingudes. 

Certificat d’instal∙lacions 

AYPES,  S.L  disposa  d’un  servei  la  revisió  d'instal∙lacions  per  a  la  realització  del 

certificat d'instal∙lació. Amb  l’objectiu de poder donar d’alta els  serveis de  llum, 

alta  de  gas  i  alta  d'aigua.  També  podem  realitzar  els  certificats  d'instal∙lacions 

necessaris  de  calefacció  o  butlletí  de  calefacció,  de  climatització  o  butlletins  de 

climatització  (Clima),  per  legalitzar  la  seva  instal∙lació  a  nivell  d'instal∙lador 

oficial. 
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Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). 

 

Inspecció tècnica de edificis (ITE). 

Es tracta d'una  inspecció tècnica obligatòria que han de passar tots els edificis en 

els terminis determinats per  les Ordenances de  l'Ajuntament, per acreditar el seu 

estat  de  seguretat  constructiva  sigui  quina  sigui  la  seva  destinació  (habitatge, 

oficina,  industrial  ...).  D'aquesta  manera  s'obliga  els  propietaris  a  mantenir 

l'edifici  en  bon  estat  de  conservació,  evitant  possibles  accidents  o  intervencions 

d'urgència que sempre són de major cost econòmic que un manteniment periòdic 

de  l'edifici. A més de  realitzar el  informe d'inspecció  tècnica, podem gestionar  la 

recerca  de  pressupostos,  contractació  i  execució  de  les  obres  que  siguin 

necessàries, així com dels projectes i llicències que siguin requerides. 
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Tràmits i gestions 

 

Tramitació de subvencions. 

Gestió de  la  tramitació  subvencions amb  la Generalitat de Catalunya, en nom de 

Propietat.  

Visites tècniques i pressupost sense compromís 

Es  realitzarà una  visita  a  l’edifici per  tal de prendre  totes  les dades necessàries, 

amidaments, reportatge fotogràfic de camp, detecció de possibles afectacions per 

a la correcta execució del projecte.  
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SERVEIS D’OBRA 

IMPERMEABILITZACIÓ 

Mètodes de impermeabilització actualitzats 

Impermeabilitzem  tot  tipus de  cobertes  i 
paviments, transitables o no, seguint una 
metodologia de treball actualitzada i amb 
la  utilització  de  materials  de  primera 
qualitat. 

Revestiments  elàstics  amb  pasta 
tixotropia,  asfalt  líquid,  pintures 
especials  a  força  de  cautxú 
impermeabilitzant,  tela  asfàltica…  són 
alguns  dels  materials  utilitzats  per  als 
nostres treballs. 

En l'àmbit de la impermeabilització també 
cal destacar no sols en paviments, també en parets, tant interiors com exteriors, les pintures 
utilitzades, principalment tixotròpiques. Aquestes pintures posseeixen unes característiques 
que  les  fan, gairebé  indispensables, en el moment en el qual es detecten  taques  i ombres 
provinents  d'humitats  que,  amb  una  pintura  plàstica  normal  no  aconseguiríem  eliminar 
radicalment. 

Disposem de professionals especialitzats, tant a nivell personal, com amb proveïdors que ens 
mantenen constantment informats en quant a millores i novetats tècniques. 
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AÏLLAMENT TÈRMIC 

En llocs on la variació de temperatures és accentuada entre l'estiu i l'hivern, haurem invertir 
en millorar la capacitat d'aïllament tèrmic. 

La inversió s'amortitza en 5‐7 anys. 

Aïllament de parets 

La càmera d'aire ventilada bàsicament consisteix en una càmera d'aire amb orificis a la part 
de dalt  i de baix perquè  l'aire circuli a través d'ells. Amb això s'aconsegueix que  la paret de 
l'interior s'escalfi tant com  l'aire exterior. Però tenen un  inconvenient  i és que a  l'hivern  la 
temperatura de  l'exterior  i  la de  la  càmera  ventilada és  gairebé  igual, de manera que en 
climes freds es construeixen les cambres d'aire no ventilades. 

Darrerament es combina aquest mètode amb una capa d'aïllant com  la  llana de vidre o  la 
escuma de poliuretà,  ja que per si sols,  la capa aïllant fa un millor aïllament que  la cambra 
d'aire. La capa aïllant es col∙loca del costat interior. aïllament tèrmic 

Aïllament de cobertes i Sostres 

Productes aïllants tèrmics més usats. 

Llana de roca. ‐ Són panells rígids formats per  llana de roca hidrofugada  i aglomerada amb 
resines termoenduribles. 

Poliestirè extruït.‐S'utilitza bàsicament per a  l'aïllament tèrmic de cobertes  inclinades  (sota 
teula). 
 
Vidre tipus CLIMALIT.‐És un envidrament format per dos o tres vidres, separats entre si per 
cambres d'aire deshidratat. Proporciona un aïllament  tèrmic, 2 vegades millor que el d'un 
vidre normal. 

Els  aïllants  a  part  d'optimitzar  la  temperatura  de  l'habitatge  ajuden  a  estalviar  energia  i 
contribueixen a  la protecció del medi 
ambient. 

Esquema  de  llocs  de  millora  de 
l'aïllament tèrmic. 
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RESTAURACIÓ DE FAÇANES 
 

 
 
Ens impliquem en la restauració de façanes i altres elements arquitectònics, mitjançant l'ús d 
els materials més avançats i l'aplicació de processos més idonis. 
 
El nostre objectiu és rehabilitar i millorar el seu patrimoni arquitectònic. Treballar amb rigor i 
sensibilitat per aconseguir l'èxit de la seva satisfacció
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TREBALLS DE DIFÍCIL ACCÉS 
Treballs Verticals 

Els  treballs  verticals  s'utilitza  com  a  mètode  de  situació  a  la  zona  a  tractar, 

tècniques d'accés i posicionament a partir de cordes.  

Revestiments puntuals en façana 

• Segellat d'esquerdes i juntes deteriorades 

• Localització i tractament de filtracions en façanes, cobertes i garatges 

• Impermeabilitzacions puntuals 

• Sanejaments preventius  

• Pintura i pintura Industrial / Manteniment d’estructures 

• Neteja doll a pressió 

• Neteja de vidres; cúpules / Claraboies / Teulades / Canalons. 

• Control d’aus, Anti‐coloms. 

• Instal∙lació de xarxes de seguretat 

 Instal∙lació de línies de vida 
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TREBALLS D’ALT RISC 
 
Treballs Confinats 

Què és un Espai Confinat? 

S'entén  per  espai  confinat  qualsevol  espai  amb  obertures  limitades  d'entrada  i  sortida  i 
ventilació  desfavorable,  en  el  qual  puguin  acumular  contaminants  tòxics  o  inflamables,  o 
tenir una atmosfera deficient d'oxigen, i que no està concebut per una ocupació continuada 
per part del treballador (dipòsits, pous, sitges, furgons, clavegueres, túnels, fosses, etc.). 

Per què s'accedeix a un Espai Confinat? 

El motiu principal pel qual  s'accedeix  a  aquests  espais, és el de  fer  treballs de  reparació, 
neteja,  construcció,  pintura  i  inspecció,  sense  oblidar  una  altra  gran  raó  com  és  la  de 
realitzar operacions de rescat en el seu interior. 
Gran part dels accidents que es produeixen, molts d'ells mortals per manca d'oxigen, s'han 
del desconeixement dels  riscos presents. per aquesta causa, un 60% de  les morts ocorren 
durant l'auxili immediat a les primeres víctimes. 

Qui pot accedir a un Espai Confinat? 

En compliment de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995,  i en especial el seu 
article  15,  només  podran  accedir  a  Espais  Confinats,  aquells  treballadors  que  tinguin  la 
corresponent autorització de Treballs Especials, i que compleixin els requisits necessaris. 
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Línies de vida 

•  Subministrament,  instal∙lació  i  manteniment  de  línies  de  vida  i  punts 
d’ancoratge. 

Hi ha diferents tipus de línies de vida que som professionals a instal∙lar: 

•  Horitzontals:  les  línies  de  vida  horitzontals  permeten  el  desplaçament 
horitzontal en altura amb total seguretat (teulades, ponts, façanes, etc.). 

•  Verticals:  les  línies  de  vida  verticals  són  un  dispositiu  que  permet  que  els 
accessos verticals es realitzen amb total seguretat. 

• Es pot equipar tot tipus d'estructures (torres, escales, pilars, ponts, grues ...) 

• Fixes. 

• Temporals. 

•  Sistemes  de  seguretat  comuns  (xarxes  anticaigudes  en  ponts,  estructures, 
edificació, etc.). 

• Subministrament de sistemes de protecció individual (EPI). 

Aquests  sistemes  estan  homologats  pel  fabricant  del  sistema  complint  amb  la 
norma  UNE  corresponent  La  certificació  i  disseny  del  sistema  anticaiguda  el 
realitza AYPES mitjançant el seu departament tècnic. 

Finalment  el  muntatge  el  realitzen  muntadors  de  AYPES  especialitzats  i 
homologats. 
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5.2 Factors Fonamentals de diferenciació 

PROJECCIÓ DE SURO 

Suro Vipeq Hispania 

AYPES  disposa  del  certificat  d'homologació  per  al  projectat  de  VIPEQ  F‐08,  un 

producte polivalent, que a més de tenir un acabat decoratiu, aportarà un augment 

de  l'aïllament  tèrmic  de  entre  el  18%  i  el  40%,  depenent  de  gruix  de  material 

aplicat. A més  també disposa de propietats de millora d'aïllament acústic,  i alhora 

és ignífug i impermeable, utilitzant matèries primeres ecològiques. 

 

VIPEQ  F‐08  té  total  adherència  sobre  la  majoria  dels  materials  (morter,  metall, 

fusta,  PVC,  polietilè  expandit,  uralita  de  ciment  amiant  ...)  i  és  idoni  per  a 

revestiment  de  façanes  (estalvi  i  eficiència  energètica),  impermeabilització  de 

cobertes de  tot  tipus  (tela asfàltica, xapa, uralita) aportant en  la mateixa aplicació 

aïllament  tèrmic  i  terminació  decorativa  (disponible  en  15  colors). 

 

VIPEQ  F‐08  en  un  material  únic,  fabricat  i  garantit  per  una  empresa  que  porta 

fabricant productes des de 1975. 

Les seva aplicació està pensada per resoldre: 

REHABILITACIÓ DE FAÇANES 

REHABILITACIÓ DE COBERTES 

SEGELLAT DE FISSURES 

AÏLLAMENT TÈRMIC 

AÏLLAMENT ACÚSTIC‐reverberació 

REVESTIMENT TÈRMIC‐ACÚSTIC A LA FABRICACIÓ DE PECES CERÀMIQUES 
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PROTECCIÓ I SEGELLAT DE CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ 

AÏLLAMENT DE DIPÒSITS I SITGES 

PONT D'UNIÓ ENTRE CERAMICA I MORTER 

TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC EN PILARS I SOSTRES 

REHABILITACIÓ  I  IMPERMEABILITZACIÓ DE  COBERTES  CERÀMICA,  TELA  ASFÀLTICA, 

URALITA, XAPA 

ANTICONDENSACIÓ DE COBERTES DE XAPA (EFECTE ROCIO) 

PROMOTOR D'ADHERÈNCIA EN SÒLS lliscants (FUSTA, XAPA, CERAMICA) 

BARRERA FRED‐CALOR EN PORTES METÀL∙LIQUES INDUSTRIALS 

PROTECCIÓ D'HUMITATS I CONDENSACIONS EN EDIFICIS 

AÏLLANT TÈRMIC A LA INDÚSTRIA NAUTICA 

AÏLLAMENT TÈRMIC DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

AÏLLAMENT TÈRMIC EN FABRICACIÓ DE CASES DE FUSTA 

ENCAPSULAT O ENCAPSULAMENT DE COBERTES DE FIBROCIMENT 

L'aplicació  industrial  del  suro  en  emulsió  projectat  VIPEQ‐F08  la  cataloguem  com 

idoni per encapsulat o encapsulament de cobertes de ciment amiant) per complir ja 

amb les lleis comunitàries amb un cost econòmic molt inferior acord amb l'opció de 

retirada  i  reciclatge  (demolició  de  les  cobertes  utilitzant  empresa  especialitzada, 

que  estiguin  inscrites  en  el  Registre  d'Empreses  amb  Risc  d'Amiant  ‐  RERA  ‐ 

existents  a  les  Direcció  Provincials  de  Treball  i  Seguretat  Social.  Els  materials 

d'enderroc  hauran  de  ser  ubicats  en  abocadors  autoritzats,  amb  pagament  de 

cànon  i  responsabilitats  durant  5  anys)  al  mateix  temps  que  tancament  de  les 

instal∙lacions i posterior instal∙lació d'una coberta nova. 
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I  tinguem molt  en  compte  la  revaloració  de  les  naus  industrials  tant  per  criteris 

d'eficiència energètica com estètics. 

ASSAIGS I CERTIFICACIONS 

Disposem d'assaigs  i  certificacions ENAC elaborats per  laboratoris CIDEMCO  sobre 

les  múltiples  propietats  de  VIPEQ‐08  (Classificació  de  reacció  al  foc  B‐s2,  d0, 

reacció  al  foc  exterior  de  coberta  BROOF  t1  ...)  que  ens  acrediten  com  l'opció 

certificada més completa i tècnica. 

Fitxa Tècnica 

FICHA TÉCNICA 
Allargament  10‐27% 
Permeabilitat  Col∙labora amb la impermeabilització de la façana
Adherència a la Tracció:  

 

Formigó   12,60 kg/cm2  

Fibrociment   10,20 kg/cm2  

Morter   14,60 kg/cm2  

Rajola Ceràmica   12,15 kg/cm2  

Transpiració  80% Transpirable 
Aïllament Acústic  10‐15 Decibels 
Assecat al Tacte  30 minuts Temp. Ambient 20ºC 
Assecat Total  12‐24 hores capa de 3 a 8 mm 
Rendiment  1,4‐1,8 kg/m2 variable en gruix  
Temperatura d’Aplicació  ‐2ºC y +45ºC  
Dilatació Suportada  25‐35% 
Coeficient Tèrmic Lambda 0,029 Kcal/hm ºC 
Classificació al Foc  M1 
Neteja d’estris  en freso con agua y en seco por medis mecànics 

5.1 Taula; Fitxa tècnica del suro projectat 
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6 Anàlisi de l’entorn  

La situació econòmica actual està  regida per  la crisi econòmica  i  la  falta de confiança dels 

ciutadans en la recuperació. 

El  govern  d’Espanya  i  el  govern  Català,  han  aportat  tres  modificacions  a  la  normativa, 

referent a impulsar el sector comercial, per una banda, el sector de la rehabilitació per una 

altre banda i el sector de la eficiència energètica per una altre banda. 

Això com sempre en els moments de crisi, ens dona oportunitats de negoci que hauríem de 

procurar explotar. 

SECTOR COMERCIAL: 

El passat dissabte 26 de maig, s'ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 19/2012, de mesures 

urgents de liberalització del comerç que, encara que pot haver passat inadvertit per a molts 

companys, és una mesura que afavorirà  l'accés a oportunitats de treball per als arquitectes 

tècnics a través de les sol∙licituds de projectes tècnics per als que som competents. 

Aquesta mesura, aparentment  innòcua, que afecta de  forma  indirecta al nostre  sector,  té 

una  repercussió  positiva  en  la  mesura  que  incrementarà  el  nombre  de  sol∙licituds  de 

projectes  tècnics  de  reforma  i  condicionament  per  obertura  de  locals  i  inici  d'activitat. 

Projectes  per  als  quals  els  arquitectes  tècnics  som,  a  més  de  competents,  molt 

recomanables. 

L'esmentada norma, es resumeix en el següent: 

•  S'eliminen  les  llicències  d'obertura  al  comerç minorista  en  locals  de  fins  a  300 metres 

quadrats (podent ser major aquesta superfície en casos excepcionals) 

•  Es  substitueixen  les  llicències  prèvies  d'obertura  i  activitat  per  un model  de  declaració 

responsable o comunicació prèvia 

• S'ha d'incloure una manifestació explícita del compliment dels requisits exigibles i tenir el 

projecte firmat per tècnic competent 

A  més,  la  disposició  addicional  segona  preveu  la  possibilitat  d'habilitar  entitats 

col∙laboradores,  per  efectuar  l'activitat  de  comprovació  dels  requisits  especificats  en  la 

declaració responsable. 

Això pot  suposar una porta d'accés nova  a  la  feina per  arquitectes  tècnics  a  través de  la 

col∙laboració amb els ajuntaments, per dur a terme les mesures de control i comprovació del 

compliment  de  tots  els  aspectes  continguts  en  la  declaració,  així  com  les  condicions 

urbanístiques prescrites en cada zona. 
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SECTOR DE LA REHABILITACIÓ: 

Segons dades del Ministeri d'Habitatge, actualment hi ha a Espanya un parc edificat de 25 

milions d'habitatges. D'aquestes, la meitat supera els 30 anys d'antiguitat i prop de 6 milions 

superen els 50 anys. 

Encara que en la Unió Europea la rehabilitació representa una part molt important del total 

del  sector  de  la  construcció,  arribant  el  2007  al  41%,  a  Espanya  aquest  percentatge  no 

supera el 24%. La diferència és major si  la comparació es realitza amb els països europeus 

més avançats. Per tant, la rehabilitació té a Espanya un enorme potencial de creixement. 

 

La  rehabilitació  compleix dues  funcions. Una  conjuntural, de  reactivació de  la  construcció 

residencial i de manteniment de l'ocupació i una altra estructural, de reconversió del sector 

cap  a  una  major  sostenibilitat  i  eficiència,  igualant‐nos  amb  els  països  europeus  més 

avançats. 

 

Cada comunitat autònoma i cada gran ciutat té els seus propis plans de rehabilitació.  

Un bon exemple seria Catalunya que  té, entre altres plans,  l'anomenada Llei de Barris  i el 

Pacte  Nacional  per  l'Habitatge  2007‐2016,  que  destina  1.449.000  d'euros  a  activitats  de 

rehabilitació per millorar la qualitat del parc d'habitatges. 

 

A més  des  de  el  2010  també  existeix  la  Inspecció  tècnica  dels  edificis  d'habitatges  (ITE). 

Aquesta  inspecció, regulada pel Decret 187/2010,  institueix un sistema de control periòdic 

de  l'estat dels edificis residencials per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de 

conservar i rehabilitar els seus immobles.  

L’han  de  dur  a  terme  els  edificis  que  se  sotmeten  a  obres  de  rehabilitació,  els  que 

determinen les ordenances locals i tots el edificis plurifamiliars amb l’antiguitat següent: 

 

 

 

 

 

 

 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

37 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

Antiguitat de l'edifici  Termini màxim per passar la inspecció 

Anteriors a 1930  Fins el 31 de desembre de 2012 

Entre 1931 i 1950  Fins el 31 de desembre de 2013 

Entre 1951 i 1960  Fins el 31 de desembre de 2014 

Entre 1961 i 1970  Fins el 31 de desembre de 2015 

A partir de 1971  Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys 

6.1 Taula: Resum de l’obligatorietat de passar la ITE 

 

SECTOR ECO EFICIÈNCIA: 

El  cadastre de Barcelona mostra que els edificis d’ús  residencial de  la  ciutat de Barcelona 

tenen una mitjana de 63 anys. 

Es preveu un progressiu envelliment del parc d’habitatges a causa de la manca de sòl lliure i 

a la pròpia rehabilitació, que n’allarguen la vida útil. 

“Barcelona,  posa’t  guapa”  és  una  campanya  de  protecció  i  millora  del  paisatge  urbà 

emblemàtica  per  a  la  ciutat  que  va  provocar  un  canvi  cultural:  el  canvi  de  l’imaginari 

col∙lectiu dels ciutadans en relació a la importància de les façanes urbanes. 

La campanya “Barcelona, posa’t guapa” ha intervingut del 1986 ençà en el 31% dels edificis 

de la ciutat de Barcelona. 

Per  contra, no  han  intervingut  en  rehabilitacions  energètiques  de  façana  perquè  els  seus 

responsables consideren que no es poden tocar els estucs que tenen la immensa majoria de 

façanes  de  l’Eixample.  Si  s’instal∙lés  aïllament  exterior  en  façana  aquests  estucs  es  farien 

malbé i es perdria part del patrimoni històric de la ciutat. 

Però  sí  que  han  intervingut  significativament  en  rehabilitacions  de  parets mitgeres  amb 

criteris  d’eficiència  energètica.  Totes  les  recuperacions  de mitgeres  fetes  han  incorporat 

aïllament en façana previ a la refacció estètica de la mitgera. 

Així mateix,  d’Institut  del  Paisatge  Urbà  ha  distribuït  subvencions  per  a  la millora  de  la 

sostenibilitat dels edificis: aïllament tèrmic i acústic, instal∙lació d’energies renovables, etc. 

El  Pla  d’Energia  Canvi  Climàtic  i  Qualitat  de  l’Aire  2011‐2020  (PECQ)  és  una  eina  de 

planificació de  l’Ajuntament de Barcelona a partir d’una diagnosi dels consums energètics  i 

ambientals de Barcelona i del plantejament d’una sèrie d’actuacions transversals i sectorials. 

El seu objectiu principal és donar resposta al compromís de Barcelona en el marc del Pacte 
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dels  Alcaldes  de  la  Unió  Europea:  reduir  les  emissions  de  gasos  d'efecte  hivernacle 

associades a l‘activitat municipal i els sectors difusos (en particular, la mobilitat i l’edificació) 

en un 20% per a l‘any 2020. 

El Consell i el Parlament europeus han determinat en la seva estratègia Europa 2020 

El Paquet es planteja aconseguir el2020 els objectius anomenats 20‐20‐20, que es concreten 
en: 
 Reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un mínim del 20% 

 Augmentar l'ús d'energies renovables (eòlica, solar, de la biomassa, etc.) fins al 20% 

 Reduir el consum d'energia en un 20% respecte al nivell previst per a 2020 gràcies a 
la millora de l’eficiència energètica. 

El marc normatiu procura impulsar el sector de la rehabilitació eco eficient: 

‐Llei  2/2011,  d’economia  sostenible.  Estableix  disposicions  generals  de  rehabilitació  i 

habitatge, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació urbana i del parc edificat. 

‐Les  execucions  d’obres  de  renovació  i  reparació  realitzades  en  habitatges  o  edificis 

d’habitatges tributaran al tipus reduït IVA 10% a partir de 1/1/2014 es perdrà el suport fiscal 

doncs en principi passarà a tributar al 21%. 

Marc normatiu mirant a futur pròxim: 

‐Directiva 2002/91/CE, d’eficiència energètica edificis. És el marc normatiu que ha donat lloc 

a  les normatives estatals  i autonòmiques vigents com el CTE, el decret d’eco eficiència  i  la 

certificació energètica d’edificis. Va ser actualitzada mitjançant la Directiva 2010/31/UE. 

‐Directiva  2010/31/UE,  d'eficiència  energètica  dels  edificis  (DEEE,  coneguda  també  per 

EPBD).  És  el  nou  marc  legislatiu  europeu  en  aquest  àmbit,  que  donarà  lloc  a  futures 

normatives  estatals  i  autonòmiques.  Destaca  l’article  9,  que  indica  que  els  edificis  nous 

siguin de consum energètic pròxim a 0 a partir de  l’any 2020  (àmbit privat) o 2018  (àmbit 

públic). Respecte els edificis existents, la Directiva indica que són un gran nínxol consumidor 

d’energia  i  que  per  això  podran  establir‐se  requisits  d’eficiència  als  mateixos  quan  es 

rehabilitin,  sense  especificar  quins  seran  aquests  requisits. Únicament  s’esmenta  que  els 

edificis rehabilitats hauran de complir els requisits per a nous edificis quan se sotmetin a una 

rehabilitació  important  (reforma amb un pressupost  superior al 25% del  valor de  l’edifici, 

sense comptar el valor del sòl, o reforma en la que es renovi més del 25% dels elements de 

l’envolupant de l’edifici). 

• Codi Tècnic de  l’Edificació  (CTE). Aprovat pel Reial Decret 314/2006, d’acord amb  la Llei 

38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), és el marc normatiu que estableix les exigències 
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que han de complir els edificis en relació als requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Les 

exigències bàsiques es desenvolupen mitjançant els documents bàsics  següents:  seguretat 

estructural,  seguretat  en  cas  d’incendi,  seguretat  d’utilització  i  accessibilitat,  salubritat, 

protecció  respecte  el  soroll,  i  estalvi  d’energia  (DB HE).  El  CTE  aplica  als  edificis  de  nova 

construcció i a la majoria d’obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació d’edificis 

existents.  En  concret,  els  condicionants  d’estalvi  d’energia  (DB  HE)  s’apliquen  en 

rehabilitacions de més de 1.000 m2 útils i canvi de més del 25% de l’envolupant. 

• Reial Decret 47/2007, de certificació d'eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 

Estableix el procediment bàsic per a  la certificació de  l’eficiència energètica dels edificis de 

nova construcció, així com  també a  les modificacions,  reformes o  rehabilitacions d'edificis 

existents amb una  superfície útil  superior a 1.000 m2 en què es  renovin més del 25% del 

total dels tancaments. 

• Decret 21/2006, d’eco eficiència (DE). Té com a objectiu regular els criteris de sostenibilitat 

dels  edificis  a  Catalunya  i  promoure  la  consciència  social  en  la  manera  de  concebre, 

dissenyar, construir i utilitzar els edificis d’una manera sostenible. Estableix 4 camps d’acció: 

aigua, energia, materials i residus. S’aplica a obra nova i reformes o rehabilitacions integrals. 

• Llei 2/2011, d’economia sostenible. Estableix una sèrie de modificacions de la Llei 30/2007, 

de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  permetre  els  contractes  públics  i  privats  de millora 

energètica dels edificis públics per mitjà d’empreses de serveis energètics (ESE). En  l’article 

83 també estableix que abans del 4 de setembre de 2011 el govern aprovarà el procediment 

bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis existents. 

• Llei 30/2007, de contractes del sector públic. S’ha modificat per facilitar la participació de 

les empreses de  serveis energètics  (ESE)  a  l’administració pública.  En  concret,  a partir de 

diversos  informes  de  la  Junta  consultiva  de  contractació  administrativa  s’han  establert 

terminis de contractació suficients per a la recuperació de les inversions (fins a 20 anys) i es 

permeten contractes mixtes de subministrament i serveis energètics. 
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Les ajudes que més notables per a cada tipus d’edifici són les següents: 

 
 

  Públic  Privat 
 
Residencial  ‐Agència    de    l’Habitatge:  

Actuació    directa    i    programa 

d’ajuts    a    la  rehabilitació 

d’habitatge    a   Catalunya    ‐excepte 

la  ciutat  de  Barcelona ‐.   
 
‐  ICAEN:    Rehabilitació    energètica 

de    l'envolupant    tèrmica    dels 

edificis  existents.  Exclosos:  edificis 

amb titularitat de la Generalitat de

‐Agència  de  l’Habitatge:  Programa 

d’ajuts a la rehabilitació d’habitatge 

a    Catalunya      ‐excepte      la    ciutat 

de   Barcelona ‐.    

‐  ICAEN:  Rehabilitació    energètica 

de  l'envolupant    tèrmica  dels

edificis  existents.  Pla  renova’t  les 

finestres  

 
‐ Consorci de l’Habitatge de 

Terciari 
‐IDAE: Ajuts per a projectes 

d'estalvi  i eficiència energètica amb 

elevades inversions per a tota 

Espanya. 

 

‐ Ministeri  Indústria,  Turisme  i 

Comerç:  Pla  2000ESE  per 

promoure  l’eficiència energètica en 

edificis públics 

 

‐ ICAEN: 

• Millora de  l’eficiència energètica
de  l’equipament  específic   

• Auditories energètiques 
d’edificis,  serveis no  industrials  i 
d’enllumenat 

• Adquisició  i instal∙lació de 

tecnologies eficients a

‐  IDAE:  Ajuts  per  a  projectes  

d'estalvi   i  eficiència  energètica  

amb elevades per a tota Espanya. 
 
‐ ICAEN: 

• Millora de l’eficiència energètica 
de l’equipament específic   

• Auditories     energètiques     

d’edificis,     serveis     no    

industrials     i d’enllumenat   
• Adquisició  i instal∙lació de 
tecnologies eficients a l’enllumenat
interior 
i de façanes d’edificis existents   

• Millora de  l’eficiència 

energètica  de  les  instal∙lacions 

tèrmiques  dels edificis existents  

• Millora  de  l’eficiència  

energètica  en  les  instal∙lacions  

3.2Taula: Subencions més comuns en rehabilitació 
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7 L’empresa en el seu sector 

7.1 Competència  

AYPES, és una empresa que es caracteritza per donar dos serveis molt complerts i que volen 

ser totalment independents.  

Per una banda, queda dedicada a tot el que són serveis tècnics competents d’un enginyer de 

l’edificació, i per una altre banda, també és especialista en oferir serveis d’obra dedicats a la 

rehabilitació, restauració i millores dels rendiments energètics dels edificis. A més a d’oferir 

serveis en espais confinats e instal∙lació de línees de vida. 

 

No s’ha trobat cap empresa que tingui uns serveis tan amplis, de tal manera que s’ha definit 

dos tipus de competència. 

 

Per una banda trobem aquelles empreses que ofereixen els mateixos serveis d’obra i a més 

tenen serveis tècnics interns (amb dedicació única al servei central de l’empresa) 

Per altre banda aquelles empreses que només es dediquen als serveis  tècnics competents 

dels enginyers de l’edificació. 

 

S’ha escollit dues empreses de cada sector per tal de fer un estudi del tipus de competència 

amb  la que ens  trobem al mercat, es recolliran dades de cadascuna de  les empreses com: 

detall dels integrants, productes, processos, preus, canals de distribució i quotes de mercat. 

 

Les empreses de serveis d’obra (TRAC i ECO’3), s’han escollit com a principals competidores, 

tenint en compte que oferissin mes o menys els mateixos serveis que nosaltres i a més, que 

es notés la seva presencia a la ciutat de Barcelona. 

 

En canvi les empreses que només van destinades a serveis tècnics ( DM+G i BAEI), han sigut 

escollides per a tenir una pàgina web ben posicionada i ser visibles dins del mercat. 
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Serveis empreses  Comparatiu d’empreses 

Obres + servei tècnic  Servicios tècnics 

INTEGRANTS  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

Arquitectes 
         

Arq. Tècnic 
         

Delineants 
         

Comercial 
         

Tècnic en seguretat 
         

Restauradors 
         

Operaris 
         

Operaris Especialitzats 
         

PRODUCTES  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

Projectes 
         

Treballs d’obra 
         

Cèdul∙les 
         

ITE 
         

Informes 
         

Dictàmens 
         

Certificats 
         

Tràmits i gest. 
         

Impermeabilització 
         

Aïllament Tèrmic 
         

Restauració 
         

T.Verticals 
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T. Confinats 
         

Línees de Vida 
         

PROCESSOS  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

1‐Visitar client 
         

2‐Pressupost 
         

3‐Estudi necessitat 
         

4‐Projecte 
         

5‐Tràmits 
         

6‐Planificació Obra 
         

7‐Seguiment Obra 
         

8‐Final d’obra 
         

9‐Servei Post Venda 
         

PREUS  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

Econòmics 
         

Dins de mercat 
         

Cars 
         

CANALS DE DISTRIBUCIÓ  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

Directe 
         

Indirecte Curt 
         

QUOTA DE MERCAT  AYPES  TRAC  ECO’3  DM+G  BAEI 

Alta   
 

     

Normal     
     

Baixa 
 

       

7.1 Taula: Resum de les característiques de la competència 
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En conclusió, fent un comparatiu amb la competència que trobem, deduïm que: 

 AYPES està dotada de  recursos  suficients per a  ser una empresa  líder en el mercat 

dels serveis tècnics, rehabilitació i restauració. 

 Hem de incorporar un equip de restauradors en la cartera de col∙laboradors. 

 Hem de treballar aspectes per tal de guanyar quota de mercat 

 

7.2 Anàlisis DAFO  

ANÀLISI INTERN 

Fortaleses 

A nivell empresarial 

 AYPES disposa d’un equip jove, amb moltes ganes d’aprendre i treballar. 

 AYPES disposa de una cultura basada en  la  formació  i millora de capacitació 

dels seus empleats. 

 AYPES disposa de campanyes publicitàries programades en el seu timming de 

maketing. 

A nivell tècnic 

 AYPES disposa d’un gerent amb experiència en el sector de  la  rehabilitació  i 

seguretat. 

 La rehabilitació representa una millora de la qualitat de vida immediat. 

 Els  nous  sistemes  de  impermeabilització  e  aïllament  amb  els  que  treballa 

l’empresa,  permeten  tenir  un  producte  de  diferenciació  de  la  competència  i  en 

moltes ocasions la reducció de costos 

 Tenir  col∙laboració amb altres  tècnics  competents ens dona  capacitat de no 

perdre ofertes de feina. 

 

A nivell socioeconòmic 

 AYPES  té  cultura  de  innovació  i  captar  productes  innovadors  per  a  la  seva 

posterior aplicació. 
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 Gracies  a  la  petita  estructura  d’empresa,  AYPES  te  la  capacitat  de  poder 

reduir  els  seus  preus  de  venta  al màxim,  tornant  l’empresa més  competitiva  dins 

del seu sector. 

 

Debilitats 

A nivell empresarial 

• Tenir un pressupost limitat, provoca una reducció d’oportunitats de publicitat. 

• L’empresa disposa de  llocs de feina poc personalitzats, es necessari fer un estudi 

de la capacitat de treballs de cada empleat i ajustar‐ho a les seves possibilitats. 

•  AYPES  té  una  vinculació  directa  en  el  registre Mercantil  amb  la  seva  empresa 

mare, que impossibilita la desvinculació d’una amb l’altre. 

• AYPES disposa d’un equip professional amb falta d’experiència. 

A nivell tècnic 

•  Els  costos  d'execució  dels  sistemes  d'aïllament  per  l’exterior,  si  no  es  combina 

amb  d’altres  finalitats  estètiques  o  de  seguretat,  són  molt  elevats  degut, 

principalment, a la necessitat de col∙locar bastides. 

•  Els  sistemes  d'aïllament  per  l’interior,  si  bé  tenen  un  cost  menor,  presenten 

problemàtiques  d’execució,  que  ocasionen  molèsties  als  usuaris  i  suposen  una 

pèrdua d’espai útil. 

A nivell socioeconòmic 

• La empresa té una mancança de marca, no se la coneix en el exterior. 

• AYPES té una dependència econòmica molt important amb la empresa mare. 

•  El  interès  dels  usuaris  privats  per  a  la  rehabilitació  de  les  seves  edificacions  és 

pràcticament nul. 

• AYPES no disposa de  capacitat econòmica per  a  facilitar un  finançament perquè 

els propietaris privats puguin assumir els costos d’un rehabilitació.  

• Els beneficis fiscals existents són difícils d’aplicar o no se n’informa suficientment 

els  possibles  beneficiaris,  sobretot  pel  que  fa  a  l’aplicació  de  l’Iva  reduït  i  les 

deduccions de l’ IRPF. 
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A nivell de processos administratius 

•  La  tramitació de  llicències en  façanes  catalogades,  té una necessitat de  inversió 

de temps molt major a una façana que no ho es, això  implica una pujada de costos 

econòmics per part de  l’empresa  impossibles de  repercutir en el preu de venta,  ja 

que l’actuació que necessita la façana no és de gran envergadura. 

ANÀLISI EXTERN 

Oportunitats 

A nivell empresarial 

Oportunitats 

•  AYPES  disposa  d’un  client molt  potent,  en  aquest  cas  la  empresa mare,  que  li 

dona  capacitat  econòmica  per  subsistir  i  a  l’hora marge  de  temps,  poder  obrir  el 

seu propi mercat laboral. 

•  Els  Administradors  de  finca  és  un  gran  client  per  l’empresa,  tant  per 

comercialitzar els serveis tècnics, com els serveis d’obra. 

•  La  zona  d’abast  de  l’empresa  disposa  de  30,12%  d’actius  immobiliaris  amb 

necessitat de rehabilitació. 

•  Tot  i  haver  sofert  una  disminució  de  l’activitat,  el  subsector  de  la  rehabilitació 

continua presentant una estructura empresarial consolidada. 

•  El  subsector  de  la  rehabilitació  crea  ocupació  local  no  només  directa  (tècnics  i 

operaris) sinó també indirecta (gran part de proveïdors del sector). 

•  El  subsector  de  la  rehabilitació  té  un  nivell  d’organització  elevat  i  un  lideratge 

institucional clar. 

•  Els  països  de  l’est  d'Europa  presenten  unes  condicions  econòmiques  que 

permetrien internacionalitzar el sector. 

•  Les  actuacions  a  gran  escala  (barri)  permeten  uns  costos  d’execució molt més 

reduïts.. 

A nivell socioeconòmic 

•  Algunes  tipologies  d’habitatges  (tipologia  no  passant  orientada  a  N  i  habitatge 

sota  coberta)  presenten  períodes  de  retorn  d’inversions  en  aïllament  exterior 
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inferiors  a  8  anys,  que  amb  les  subvencions  actuals  poden  suposar  inversions 

viables. 

•  “Barcelona  posa’t  guapa”  va  aconseguir  popularitzar  les  rehabilitacions  sense 

necessitat  de  grans  subvencions  (5‐8%  del  cost  inversió  total,  incrementables  en 

funció  de  la  qualitat  final  de  l’actuació  executada)  i  mitjançant  aliances  amb 

institucions de renom en els inicis 

 

 

A nivell tècnic 

•  La modificació  del  CTE  eliminarà  un  dels  principals  esculls  per  a  la  realització 

d’obres de rehabilitació de dimensió mitjana (més del 25% de l’envolupant). 

• Els sistemes d'aïllament amb injecció d’EPS amb grafit en cambres d’aire presenta 

costos d’execució continguts, no requereix la instal∙lació de bastides. 

• La nova normativa  , Decret 187/2010  sobre  la obligatorietat de  les  INSPECCIONS 

TÈCNIQUES DELS EDIFICIS, obre una nova via de mercat. 

Amenaces 

A nivell empresarial 

•  AYPES  pateix  una  forta  competència  per  part  de  la  seva  empresa mare,  en  el 

producte més innovador e diferenciador que té, el suro projectat. Això li treu molta 

oportunitat de negoci. 

• El subsector de les empreses de rehabilitació ha sofert un ajust global del 5,3% en 

la  seva  producció  bruta  des  de  l’any  2007,  fet  que  ha  disminuït  la  seva  capacitat 

d’inversió. 

• L’atomització del  subsector de  la  rehabilitació constructiva entre múltiples PIME 

dificulta l’obtenció de finançament per a les empreses. 

•  El  necessari  lligam  amb  una  cadena  de  proveïdors  locals  i  l’esmentada 

atomització en múltiples PIME dificulta la internacionalització del sector. 

•La  falta  de  vies  especialitzades  de  formació,  tant  de  personal  tècnic  com 

d’operaris, fa que  les empreses hagin d’assumir els costos de formació  i dificulta  la 

incorporació de personal. 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

48 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

•  La  rehabilitació  no  especialitzada  rep  una  competència  deslleial  per  part  de 

l’economia submergida. 

•  Una  millora  individual  del  subsector  de  la  rehabilitació  augmentarà  el  flux 

d’empreses de  la nova construcció (no especialitzades en aquest producte), amb el 

risc d’afectar la qualitat de l’execució de les obres. 

•  Les  dificultats  d’arribar  a  acords  de  les  comunitats  de  propietaris  d’edificis 

horitzontals dificulta l’execució de les actuacions de rehabilitació necessàries. 

•  En  general,  els  administradors  de  finques  no  actuen  en  pro  de  la  qualitat 

constructiva de la rehabilitació. 

A nivell tècnic: 

•El CTE vigent suposa un escull important per a algunes actuacions de rehabilitació, 

que  no  permet  una millora  parcial  de  l’envolupant  de  l’edifici,  sinó  que  obliga  a 

millorar‐la per complet si la intervenció supera el 25% de l’envolupant. 

A nivell socioeconòmic 

•La  forta  crisi  econòmica  que  està  patint  la  nostra  societat  avui  dia,  crea  pànic  a 

grans inversions i dificulta la capacitat de negoci. 

•La economia  submergida, ha provocat molta desconfiança per part dels possibles 

clients que dificulta la captació dels mateixos. 

•La  empresa  pateix  una  enorme  competència  fragmentada  de  les  seves  línees  de 

negoci. 

•La  disminució  de  les  subvencions,  com  a  conseqüència  de  les  retallades 

pressupostàries, pot disminuir encara més les actuacions de rehabilitació. 

•  La  insuficiència  de  finançament  de  les  entitats  bancàries  pot  impossibilitar 

l'execució d’algunes actuacions de rehabilitació per part de particulars o empreses 

privades. 

•La pèrdua de  valor del parc  immobiliari pot disminuir,  encara més,  el  interès  en 

les inversions en la millora de l’esmenta’t parc. 

 Falta de cultura de  seguretat  fa que  les empreses no apostin per  instal∙lar  línees 

de vida provisionals i definitives. 

 Falta  de  cultura  de  seguretat  provoca  una  NO  búsqueda  de  empreses 

especialitzades en treballs d’alt risc. 
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A nivell de processos administratius 

• El desacoblament entre  les convocatòries de subvencions  (anuals)  i  l’atorgament 

de  les  llicències  d’obra  atura  alguns  projecte  de  rehabilitació  impossibilita  la 

capacitat econòmica de la propietat privada per decantar‐se per la rehabilitació. 

 El  temps  de  termini  per  l’obtenció  de  llicències  d’obra,  crea moltes  queixes  i  fa 

perdre confiança en l’empresa d’amidadora i de rehabilitació. 

 El elevat preu de les llicències d’obra provoca rebuig cap a la rehabilitació. 

 

 

7.3 Altres eines de diagnòstic: palanques de Porter i barreres d'entrada als negocis que ens 
permetin mesurar l'atractiu de l'empresa en el seu sector 

 

El  present  apartat  té  com  a  objectiu  realitzar  una  anàlisi  de  l'entorn  empresarial 

utilitzant  el Model  de  Competitivitat  proposat  per Michael  Porter, mostrant  com 

les  forces que ho  componen  incideixen directament en el  funcionament  intern de 

les empreses,  condicionant  freqüentment  les  seves estratègies  i  influint, per  tant, 

en  els  seus  resultats. Com  a  conclusió principal del mateix,  és  altament necessari 

comprendre  el  funcionament  de  l'entorn,  així  com  la  mesura  en  què  les  seves 

forces es relacionen amb les organitzacions i afecten les seves formes d'operar. 

Una  empresa  és  un  organisme  que  realitza  activitats  econòmiques  per  obtenir 

beneficis. 

Les empreses no es troben aïllades una de  l’altra, per contra, són un sistema obert 

que es troba en constant interacció amb el seu mitjà. La globalització de l'economia 

i  l'aparició  de  noves  tecnologies  han  transfigurat  l'entorn  competitiu  en  què 

aquestes desenvolupen la seva activitat. 

La dinàmica  interna de  l'empresa  i  la rapidesa  i  forma en què es mou  l'entorn, han 

de ser tractats com un tot a  l'hora de realitzar anàlisi dels quals es desprendran  les 

estratègies  a  seguir  per  aconseguir  ser  competitius  en  un mercat.  Per  a  això  és 

indispensable  tenir en  compte que els  resultats  interns de  l'empresa depenen, en 
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un  alt  percentatge,  de  les  característiques  de  l'entorn  en  què  es  mou  i  de  la 

capacitat que té aquesta d'assimilar aquest entorn i d'administrar‐ho eficientment. 

Segons  Porter  (1982),  “l'essència  de  la  formulació  d'una  estratègia  competitiva 

consisteix a relacionar a una empresa amb el seu medi ambient”. 

L'objectiu  és  fer  una  anàlisi  de  l'entorn  de  les  empreses  a  través  del Model  de 

Competitivitat  Ampliada  de  Porter,  mostrant  com  les  forces  que  ho  componen 

incideixen, i en moltes ocasions determinen, els resultats esperats per aquestes. 

 

El model analitzat seguirà el esquema mostrat a continuació. 

 

7.1 Figura: Cinc Forçes de Porter 
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FORÇA 1: AMENAÇA DE POSSIBLES NOUS CONCURRENTS: 

En aquest apartat s’analitza bàsicament les barreres d’entrada al mercat laboral. 

Economies d’escala: 

En  termes  tècnics el  terme  "economies d'escala" es  refereix a  la  reducció del  cost unitari 

d'un producte en augmentar el volum absolut produït en cada període. 

En el nostre cas, analitzant cada línea de negoci per separat podríem dir que,quan més gran 

sigui  l’obra, més es pot  reduir el cost unitari, perquè  li  treus un major  rendiment a  la mà 

d’obra. 

Per una altre banda, en serveis tècnics, també es minimitza el % del preu del projecte quan 

més gran es la feina a executar. 

 

7.2 Figura: Gràfic de representació de les economies d’escala 

 

Diferenciació de productes e identificació de marques: 

En els sectors on els productes estiguin diferenciats, els actors establerts tenen  l'avantatge 

del  reconeixement de  la marca  i de  la  fidelitat dels seus clients. Els productes diferenciats 

gaudeixen  del  gran  benefici  d'incorporar  característiques  independents  del  preu  que  són 

atractives per als consumidors.  

 

Les claus de diferenciació amb el que juguem nosaltres son: 

 Una atenció molt personalitzada i propera. 

 Un recolzament al client en tot el procés. 

 Buscar solucions que s’ajustin al pressupost del client. 

 Un servei post venda efectius. 
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 Rapidesa en desbloqueixar tràmits. 

 Garanties d’alta qualitat en els treballs. 

 

Accés als canals de distribució: 

Els nous  concurrents en un  sector  tenen el  gran desavantatge d'haver de establir  la  seva 

pròpia xarxa de distribució. 

En  el  nostre  cas,  aquest  afer  ens  es  facilitat  per MON VERTICAL.  Sobretot  en  la  línea  de 

Serveis  tècnics.  Ser  el  despatx  tècnic  d’aquesta  empresa  tan  absentada  en  el  seu mercat 

laboral, ens obre les portes per accedir a molts administradors de finques. 

Per altra banda AYPES procurarà posicionar la seva pàgina Web a partir de Google Adwors i 

del posicionament Orgànic. Es faran cursos per tal de reduir costos i no tenir que contractar 

un servei de manteniment de posicionament de Pàgines Web. 

Per  tal d’ampliar  la  cartera de  clients potencials  i poder optar a nous  clients de diferents 

sectors,  AYPES  tindrà  col∙laboració  amb  diferents  comercials  freelance,  els  quals  es 

beneficiarà del 5% de tots els pressupostos acceptats gràcies a la seva feina. Es una manera 

de obtenir feina sense tenir un cost econòmic. Per contra, aquest servei extern no lliurarà els 

seus clients a l’empresa, sinó que seran d’ell. 

Tot comercial que participi a  l’empresa,  se  li  facilitarà  la  feina, amb  la creació de catàlegs 

comercials i flyers. 

També  es  preveu  participar  en  fires  de  comerç  de  les  poblacions  del  voltant  i  organitzar 

xerrades cap a tècnics i administradors, sobre els productes més innovadors amb els que la 

empresa anirà treballant. 

 

Requisits de capital inicial: 

Alguns  sectors  són  difícils  de  franquejar  perquè  requereixen  inversions  financeres  molt 

grans. 

AYPES  referent  al  manteniment  de  les  seves  instal∙lacions  no  te  gaires  dificultats 

econòmiques, ja que, està situada dins la nau de MON VERTICAL. 

La necessitat econòmica que  té, és en personal especialitzat,  ja que  sense el personal no 

podria tirar el negoci endavant. 

ARQUITECTE TÈCNIC I DELINEANT. 
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Per  tal  d’abaixar  els  costos  del  personal,  s’ha  optat  per  agafar  gent  jove  i  poder  fer‐los 

treballar  amb  contracte  de  pràctiques  fins  que  assoleixin  tots  els  coneixements  per 

promocionar l’empresa i pugui optar a cobrar el sou que els hi pertoca per conveni. 

No serà fins que  l’empresa obtingui una producció suficient, que se’ls hi apujarà el sou per 

sobre del conveni marcat. En cap cas aquest mètode es vol convertir en una explotació, de 

tal manera que  les dades econòmiques de  l‘empresa  seran  transparents pels directius de 

cada departament. 

 

Avantatges en costos independentment de les economies de les d'escala: 

‐ L'especialització dels actius inhibeix l'entrada en un sector. 

Aquest apartat està pensat per analitzar el material necessari per  l’activitat. En els nostre 

cas,  i  partint  des  de  el  punt  de  vista  que,  la  línea  de  negoci  d’obra,  vol  acabar  essent 

subcontractada,  no  s’analitzarà  els  material  especialitzat  que  actualment  necessita 

l’empresa. Igualment el material que fa servir actualment, referent a obra, l’agafa prestat de 

MON VERTICAL. 

Referent a serveis tècnics, el que és imprescindible per l’empresa, es personal qualificat. Es a 

dir  personal  amb  formació  de  diferents  graus.  Bàsicament  DILINEANTS  I  ARQUITECTES 

TÈCNICS. 

 

‐ Experiència i efectes d'aprenentatge. 

La investigació demostra que en alguns sectors les empreses que tinguin més experiència en 

proveir un producte o un servei tendeixen a fer‐ho a menor cost:  l'augmentar  la producció 

acumulativa disminueix el  cost per unitat d'aquesta.  La experiència pot  ser, per  tant, una 

forta barrera d'entrada ja que els nous concurrents tindran costos més alts durant el període 

d'aprenentatge.  No  obstant  això,  per  ser  eficaç,  l'experiència  ha  de  ser  de  propietat 

exclusiva, és a dir no disponible al nou concurrent mitjançant còpia, compra o contractació 

d'empleats procedents de la competència. 

En  aquest  sentit, AYPES  pateix  fortament  aquesta  barrera  d’entrada,  ja  que  compta  amb 

personal molt jove, per altra banda es beneficia de que, un cop superada a questa barrera, 

obtindrà una experiència totalment exclusiva. 

‐ Patents i coneixements de propietat exclusiva serveixen per limitar l'entrada en un sector. 
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Les  patents  impedeixen  que  altres  puguin  utilitzar  les  idees  i  els  coneixements  que 

concedeixen avantatges competitius. Per tant,  les patents poden ser barreres molt eficaços 

d'entrada. 

En el nostre cas, no existeixen patents, el que sí tenim, són contractes de col∙laboració que 

delimiten la capacitat de mercat cap els competidors.  

Per exemple,  l’aplicació del  suro projectat, on AYPES disposa de un  contracte d’aplicador 

oficial en la zona del Barcelonès, compartir amb MON VERTICAL. 

 

  Represàlies: 

El  temor  a  les  reaccions  de  les  empreses  establertes  que  poden  baixar  els  seus  preus, 

augmentar  la  seva  publicitat  i  la  seva  promoció  de  vendes  per  defensar  el  seu  territori, 

constitueix normalment una bona dissuasió. 

El  sector  d’  AYPES,  no  està  gaire  amenaçat  per  aquest  sector,  ja  que  es  un  sector  força 

fragmentat, on la capacitat d’absorbir feina es minimitza bastant, i per tant juga més amb la 

fidelització dels clients que amb la promoció. 

 

Política governamental: 

Si  bé  el  principal  paper  del  govern  en  un  mercat  és  el  de  preservar  la  competència 

mitjançant accions en defensa d'ella, és cert que el govern també restringeix la competència 

a través de l'adjudicació de monopolis i la regulació. 

El sector d’, és un sector força fragmentat on no hi ha pensament de que pugui arribar a ser 

monopolitzat. 

 

FORÇA 2: COMPETÈNCIA PER PART DE SUBSTITUTS 

En  el  model  de  Porter,  els  productes  substituts  es  refereixen  a  productes  d'altres 

sectors,productes que poden realitzar la mateixa funció que el del sector en qüestió, limitant 

així la rendibilitat del sector. 

L’impacta  dels  substituts  sobre  la  rendibilitat  d'un  sector  depèn  de  diversos  factors,  dels 

quals podem destacar els següents: 

‐Rendiment relatiu dels substituts respecte a preu. 
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En les dues línees de negoci de AYPES, el rendiment relatiu dels substituts és molt difícil de 

demostrar, perquè normalment va lligat a especificacions tècniques, que són compressibles 

per  tècnics especialitzats, però no per el  client potencial de  l’empresa, que és  la població 

genèrica i els administradors de finques. 

‐Cost del canvi per al comprador. 

Com menys  costi  passar  del  producte  original  a  un  substitut,  sigui  en  termes  financers, 

humans o afectius, és més fàcil que els compradors canviïn. 

En el nostre cas, el cost del canvi, és nul, de tal manera que la competitivitat entre empreses 

és un dels grans entrebancs. 

 

‐Propensió del comprador a canviar. 

Tal  i  com  s’ha  comentat,  justificar  el  preu  del  producte  que  venem  al  client,  és  molt 

complicat. De tal manera que el comprador es guia, bàsicament pel preu,  i  la propensió de 

canviar que té, és elevadíssima. 

 

FORÇA 3 i 4: PODER DE NEGOCIACIÓ PER PART DE COMPRADORS I PROVEÏDORS 

Mida i concentració. 

Si un comprador en particular representa gran part del volum de vendes del venedor, tindrà 

un  impacte  relativament  alt  sobre  el  rendiment  financer  d'aquest  i  tindrà més  poder  de 

negociació. La situació és similar quan hi ha una concentració de compradors.  

En contrari, els proveïdors que venen a un grup fragmentat de compradors poden negociar 

més al seu favor el preu, la qualitat i les condicions dels seus productes i serveis. 

Cost del producte davant del cost total del producte. 

Els compradors són més sensibles al preu d'un servei que representa una part important del 

cost  total  del  servei  final.  En  aquesta  situació  els  compradors  tendeixen  més  a  buscar 

intensament les millors gangues. 

Diferenciació del producte. 

Els  serveis menys  diferenciats  tendeixen més  a  ser  considerats  principalment  en  base  al 

preu. Els compradors d'aquests  serveis estan més disposats a canviar d'un proveïdor a un 

altre,  jugant  un  proveïdor  contra  l'altre  per  aconseguir  el millor  preu.  Els  proveïdors  de 
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productes  altament  diferenciats  són  menys  susceptibles  al  poder  de  negociació  dels 

compradors amb opcions limitades. 

El que costa canviar.  

El cost de fer un canvi, pot col∙locar a les empreses en una situació indesitjable. És possible 

que un  comprador no pugui  canviar de proveïdor  a  causa del  cost que  això  li  suposa. En 

diferenciar els seus productes  i serveis els proveïdors augmenten el cost de canviar per  les 

seves compradors, adquirint poder sobre ells. 

Amenaça d'integració. 

L’amenaça  de  integració,  consiteix  en  l’opció  que  tenen  les  empreses  de  traslladar‐se  a 

zones més pròximes als clients, opció de finida com integració cap endavant, o en la opció de 

adquirir parts de la cadena de subministrament, considerada com integració cap enrrera.  

Les contrates poden amenaçar als seus subcontractistes amb la integració cap enrere en què 

executarien la partida en qüestió d’ells mateixos, per exemple.  

Per  contra,  el  suncontractista  pot  amenaçar  als  seus  compradors  amb  realitzar  una 

integració cap endavant, ampliant  les seves especilaittats. De  tal manera que deixarien de 

ser col∙laboradors. 

En ambdós casos,  l'amenaça de  la  integració, si és digne de crèdit,  representa una potent 

arma negociadora. 

Importància del sector. 

Algunes empreses operen en més d'un sector. Si les vendes d'una empresa en un sector en 

concret  són  relativament  baixes,  l'empresa  estarà  sotmesa  a menys  pressió  pel  que  fa  a 

rendibilitat. Quan  la qualitat del producte d'un comprador depèn en alt grau de  la qualitat 

del producte d'un sector, el comprador és normalment menys sensible respecte al preu. 

Disponibilitat d'informació. 

Quant més  informats  estiguin  els  compradors  sobre  els  seus  proveïdors,  el  seu  preu,  la 

qualitat de seu producte o  la seva situació competitiva, etc., més capacitat tindran a  l'hora 

de negociar. 

En els nostre cas, els compradors  tenen  l'avantatge,  ja que és difícil avaluar  la qualitat del 

servei per endavant. 
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Els compradors són 

poderosos si: 

Avaluació 

AYPES 

Els proveïdors són 

poderosos si: 

Avaluació 

AYPES 

Els compradors estan 

concentrats ‐ hi ha pocs 

compradors amb una 

quota de mercat 

significativa. 

 

 

Els proveïdors estan 

concentrats ‐ hi ha pocs 

proveïdors amb una quota 

de mercat significativa. 

 

 

 

Els compradors compren 

una proporció significativa 

de la producció del 

proveïdor. 

 

 

Els proveïdors 

subministren components 

vitals per a la producció. 

 

 

Els compradors compren 

un producte estàndard, o 

els costos de canviar de 

proveïdor són baixos 

 

 

Els proveïdors 

subministren components 

exclusius o almenys 

diferenciats. Els costos de 

canviar de proveïdor són 

alts. 

 

 

Els compradors tenen una 

amenaça creïble 

d'integració cap enrere ‐ 

que poden amenaçar amb 

comprar l'empresa 

proveïdora o un rival. 

 

 

Els proveïdors tenen una 

amenaça creïble 

d'integració cap endavant. 

 

 

Taula 7.1: Resum Força 2, competència per part de substituts 

 
FORÇA 5: RIVALITAT ENTRE COMPETIDORS ESTABLERTS 

La competència entre empreses pertanyents a un sector determina principalment el nivell 

de rendibilitat del sector  i  la situació global de competitivitat. Si bé és així per a  la majoria 

dels sectors, hi ha, és clar, altres factors que entren en joc, com veurem a continuació: 
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Concentració / fragmentació: 

Es diu que el sector és concentrat quan unes poques empreses grans mantinguin una alta 

concentració de  la quota de mercat. En canvi, es diu que el sector està fragmentat quan hi 

ha molts competidors però cap que compti amb una quota de mercat significativa. 

La concentració sectorial té, és clar, un efecte sobre la rivalitat entre empreses. En un sector 

fragmentat, la rivalitat entre empreses tendeix a ser més intensa.  

La diversitat empresarial en un sector pot ser també una font de rivalitat.  

El creixement del mercat 

Normalment, un  creixement  lent de mercat  fa que  les empreses  intentin  restar quota de 

mercat l'una de l'altra ja que no poden ampliar fàcilment la seva pròpia producció.  

De  forma  conversa,  en  un  mercat  creixent  la  rivalitat  no  desapareix,  és  clar,  però 

experimenta girs més subtils 

Alts costos fixos 

Els  sectors  que  suporten  costos  fixos  alts  pateixen  pressions  per  funcionar  a  nivells  de 

màxima 

eficàcia prop de seu límit de capacitat per beneficiar‐se de les economies d'escala. 

Baix grau de diferenciació de producte 

S'associen un baix  grau de diferenciació de producte  amb nivells més  alts de  rivalitat.  La 

identificació de marca, d'altra banda, tendeix a limitar la rivalitat. 

Joc estratègic 

Quan  una  empresa  té  molt  a  guanyar  o  perdre,  és  clar  que  va  a  lluitar  amb  més 

contundència.  

Les barreres de sortida 

Entre les més comunes podem assenyalar les següents: 

‐ Especialització d'actius: Les empreses que emprin actius molt especialitzades i que vulguin 

abandonar un  sector poden  tenir dificultats a  l'hora de  trobar un  comprador per als  seus 

actius. 

‐  Costos  fixos  de  sortida:  abandonar  un  negoci  suposa  molts  costos,  com  ara  les 

indemnitzacions dels empleats, etc 
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‐  Interrelació estratègica amb altres negocis: desfer d'una unitat de negoci en concret pot 

afectar la resta de l'empresa. 

‐ Barreres  emocionals:  els directius poden  estar  lligats  emocionalment  als  seus  empleats, 

témer per les seves pròpies trajectòries professionals, etc.  

‐ Restriccions governamentals i socials: no és poc freqüent, especialment en Europa, que un 

Govern  desanimi  a  les  empreses  a  abandonar  un  mercat  concret  a  causa  del  possible 

impacte negatiu social i econòmic que pugui tenir. 

 

Rivalitat entre competidors establerts  Anàlisi AYPES 

Concentració / fragmentació 

 

El creixement del mercat 

 

Alts costos fixos 

 

Baix grau de diferenciació de producte 

 

Joc estratègic 

 

Les barreres de sortida 

 

7.2 Taula: Resum força 5: Rivalitat entre competidors Establerts 

 

AMPLIAR EL MARC DE LES CINC FORCES 

El model d'anàlisi competitiu de Porter va aparèixer i es va convertir ràpidament en una de 

les eines més utilitzades, però va rebre també fortes crítiques. 

Alguns autors han intentat pal∙liar algunes mitjançant l'ampliació del model. 

‐El model de Porter ha estat  criticat, primer per  la  seva naturalesa estàtica. En  realitat el 

procés no és tan lineal 
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‐Una  segona  crítica  ha  estat  la  importància  de  l'entorn  com  un  factor  determinant  de  la 

rendibilitat 

‐Finalment, que el model no ha tingut en compte una la cooperació. 

‐  Un  complimentador  d'una  empresa  proveeix  als  clients  amb  un  producte  o  servei  que 

afegeix valor al producte o servei de  la empresa. En altres paraules, el client valora més el 

seu producte quan ve acompanyat del producte del complimentador.  

 

 

7.3 Figura: Amplicació de les 5 forces de Porter 

 

CONCLUSIÓ: 

Després de analitzar l’empresa, amb les cinc forces de porter, i veure que: 

‐L’AMENAÇA D’ENTRADA D’ALTRES COMPETIDORS: És Alta 

‐PODER DE NEGOCIACIÓ DEL COMPRADOR: És Alt 

‐PODER DE NEGOCIACIÓ DEL PROVEÏDOR: És Baix 

‐L’AMENAÇA DE SUBSTITUTS : És Alta 

‐LA RIVALITAT SECTORIAL: És Alta 

Podem concluir dient que, per poder competir amb els nostres contrincants i optar a la 

possibilitat de posicionar‐se en el mercat, tenint en compte la nostra capacitat econòmica de 

inversió, bàsicament tenim la necessitat de:  

  ‐Explotar eines com Google Adwords 

‐Tenir la capacitat de poder oferir un preu de venda baix. 

‐Ser capaços de captar productes innovador. 

‐Tenir una atenció al client excel∙lent. 
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8 Pla estratègic 

8.1 Posicionament  

A l’hora de re emprendre aquesta societat, la idea és tenir una capacitat de innovació sense 

fronteres. És ha dir, de avançar‐se al temps, aportar idees i no tenir barreres, el límit el posa 

el propi equip. 

Aquesta és la idea bàsica per tal de ser una empresa distingida i reconeguda. 

A més juguem amb la infraestructura, es tracta d’un equip petit i uns costos fixos baixos. De 

tal  manera  que  podem  aconseguir  uns  preus  dins  de  mercat,  sense  perdre  el  benefici 

industrial que necessitem per continuar oberts. 

El equip humà del que disposem, ha arribat a trobar el equilibri entre la força de la joventut, 

les  ganes  de  remprendre,  de  impulsar  noves  idees  i  d’aprendre,  amb  la  experiència  de 

l’adult, on sense posar fre procurar redirigir el projecte, quan possiblement la inexperiència 

fa perdre el rumb. Això aporta un equip polivalent, capaç de donar un multiservei, es a dir, 

capacitat de poder agafar un projecte des el inici fins el final. Fins i tot donar un servei post 

obra. 

El  servei que ofereix  la nostra empresa, no depèn, en molt  casos, únicament dels  tràmits 

interns  de  la  empresa,  sinó  que  també  compta  amb  tràmits  externs per  part  de  col∙legis 

professionals o de  la administració. La  idea que nosaltres perseguim, es reduir al màxim el 

temps de execució dins del despatx, de tal manera, que el temps total d’entrega al client, no 

es vegi allargat, en cap moment, per responsabilitat del despatx.  

D’aquesta manera,  la  intenció es  reduir el  temps necessari per  la  finalització del qualsevol 

servei, en comparació amb altres despatxos professionals. 

Recentment s’ha incorporat a l’equip, un comercial freelance, amb coneixements de 

restauració i arquitectura sostenible, amb aquesta finalitat es vol aconseguir, tenir capacitat 

de donar un servei personalitzat al client i poder incorporar coneixements d’aquestes noves 

línees de negoci. 
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POSICIONAMENT 

Idees fresques  Productes innovadors, on es poden aportar noves idees. 

Preus molt competitius   La infraestructura de l’empresa permet reduir costos fixos i 

poder ajustar preus. 

Servei ampli  Capacitat de responsabilitzar‐se d’un projecte en totes les 

seves fases, inclús servei de postvenda. 

Servei Ràpid  Reduir els temps d’execució dins del despatx. 

Servei Personalitzat  Comercial  

8.1 Taula: Resum de les característiques de Posicionament 

8.2 Fixació d’objectius  

Els objectius en referència al posicionament que la nostra empresa es marcarà com objectiu 

durant el proper any serà: 

‐Tenir  una  pàgina web molt  dinàmica  i  actualitzada,  la  idea  es  descarregar  tot  tipus  de 

vídeos,  articles,  etc…referent  als  productes, mètodes  de  treball,  normativa  actualitzada, 

etc…  totes  aquelles  informacions  de  diferents  camps,  relacionada  amb  el  producte  que 

oferim i poden ser de interès als nostres clients més fidels o aquells que procurarem captar 

de nou. 

‐Optimitzar cada Campanya de Google Adwords que anem activant. 

‐Aconseguir un posicionament orgànic de la nostra pàgina web eficient. 

‐Fidelitzar als clients nous que s’incorporen en  la cartera de clients, oferint‐lis  les armes de 

posicionament que em establert. 

‐Poder crear un equip polivalent on cadascú es responsabilitzi de les feines. 

‐Captar noves tècniques de treball per millorar el aïllament tèrmic i/o el aïllament acústic. 

‐Introduir en questió de 3 mesos temes de restauració d’edificis, un treball relacionat amb la 

rehabilitació de façanes, però més artístic i aplicat en edificis d’interès públic. 

‐Començar  a  treballar  en  projectes  de  arquitectura  sostenible,  aquesta  fita  seria  en  un 

interval de 6 mesos.  
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8.3 Descripció de l’estratègia 

Hi ha tres pilars que són bàsics per entendre el fenomen del Posicionament. El primer és el 

d'identitat,  que  ha  de  ser  comprès  com  el  que  la  nostra  empresa  realment  és. 

El  segon és  la  comunicació, que  representa el que  l'empresa pretén  transmetre  al públic 

objectiu. 

El tercer pilar és  la  imatge percebuda, que és el com realment ens veuen els consumidors. 

Per posar en marxa una estratègia de Posicionament, ha de  tenir en compte aquests  tres 

aspectes: 

Respecte a la identitat: 

En el nostre cas, per una banda, s’ha procurat fer un anàlisi DAFO acurat, on com a resultat, 

podem fer‐nos càrrec de les fortaleses i les debilitats que té la nostra societat. 

De  tal manera,  serà necessari  tenir en  compte els  resultat de  l’anàlisi  anteriorment  citat, 

referents a les fortaleses i debilitats, per saber el que realment som. 

Referent a les debilitats, és una bona pràctica analitzar‐les per mirar d’anar eliminant‐les, o 

com  a  mínim  canviant‐les  per  unes  de  noves,  mostra  que  la  nostra  idea  de  negoci, 

evoluciona i pren forma.  

Per altre banda, en aquest apartat, jo també tindria en compte, el estudi realitzat, a l’hora de 

determinar  el  producte  que  es  vendrà.  Considero  que  és  important  referent  a  la  nostra 

identitat, que és el que justament volem que la gent sàpiga de nosaltres, conjuntament amb 

les nostres fortaleses.  

Comunicació: 

Un  cop  situats,  intentarem  posar  en  marxa  un  procés  de  comunicació  per  intentar 

transmetre als diversos públics. 

Una part d'aquesta comunicació serà controlada,  i serà  tant  interna  (amb comportaments 

dels nostres empleats, la nostra cultura, la nostra missió i visió ...) com externa, a través de 

la promoció. 

En aquest sentit, es preveu mantenir xerrades amb  l’equip que actualment està  iniciant el 

projecte. El objectiu d’aquestes trobades, és  informar de tots els avenços que fa  la societat 

en aquest sentit, es a dir, el posicionament dins del mercat i la necessitat de cada aportació 

personal que es necessita per part de cada individu de l’equip, per tal de que aquest projecte 

avanci cap a la finalitat buscada. 
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Aquestes conferències, seran continuades, aproximadament cada trimestre, per tal de anar 

creant un mètode de fer, que concordi amb la imatge que se li vol donar a l’empresa i amb la 

missió, visió i valor, que es va establir als inicis d’aquesta reemprenduria. 

Imatge percebuda: 

Aquesta última part, inevitablement, no serà controlada per l'organització, sinó que quedarà 

en  mans  dels  mitjans  de  comunicació  i  d'altres  mitjans  i  suports  a  través  dels  quals 

realitzarem les comunicacions. 

Els mitjans de comunicació previstos seran: 

A través del nostre comercial Freelance (no es descarta tenir‐ne més) 

A  través  de  la  pàgina  WEB,  la  qual  serà  posicionada  a  partir  de  Google  Adwords  i 

Posicionament Orgànic. 

A través de pancartes publicitàries en Andamis. 

A través de fires del comerç al carrer 

A més de tenir una papereria pròpia i catàlegs publicitaris. 

L’estratègia de posicionament a de ser constant i llarg termini, de tal manera que ha de tenir 

un control exhaustiu  i consciencia a tota  l’organització que si no hi ha un suport clar de  la 

direcció,  empleats  i  si  col∙laboradors  de  la  companyia,  no  és  viable  arribar  a  tenir  un 

posicionament coherent amb les nostres necessitats. 
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9 Pla de comercialització 

9.1 Clients i figures amb les que l’empresa tindrà contacte.  

 

9.1 Figura: Esquema del clients potencials 

 

9.2 Figura: Ckinets Potencials per percentatges 
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ADMINISTRADORS DE FINQUES: 

Els administradors ocupen  la primera posició, amb un 34% de participació en  l’activitat de 

l’empresa, són un client potencial i molt interessant ja que té molta oportunitat de mercat. 

Els  administradors de  finques  gestionen moltes  comunitats de propietaris  a  l’hora, de  tal 

manera que responen a les necessitats de moltes persones. 

Amb  aquest  tipus  de  client,  la  relació  ha  de  ser molt  intensiva  i  personalitzada,  s’ha  de 

procurar que  tinguin  a  l’empresa  com un punt de  referència, per  aquest  afer haurem de 

donar un recolzament continu al administrador que ens confia al seu client. 

Com que el servei que podem oferir a aquest client, no és directament per a ell, sinó que 

serà destinat al client del client,  s’ha de preveure una comissió de un màxim del 10% per 

l’administrador. 

 

POBLACIÓ GENÈRICA: 

La  població  genèrica  ocupa  el  segon  lloc,  amb  un  22%  de  participació. Aquest  client  ens 

cercarà per diferents tipus de serveis. 

Potser simplement necessita recolzament tècnic o ens busca per un servei d’obra. 

Aquest client necessita molta atenció, recolzament i una actitud de complicitat cap a ell, serà 

l’eina que juguem per poder captar‐lo, ja que només tindrem una oportunitat de negoci amb 

ell, perquè el servei va destinat al client directe. 

 

TÈCNICS: 

Els arquitectes, arquitectes tècnics e enginyers, comparteixen el segon  lloc amb  la població 

genèrica, ja que es preveu una participació, igualment del 22%. 

Aquest  client  es  podria  considerar  similar  al  administrador  de  finca,  amb  el  detall  que  la 

oportunitat de negoci es redueix al servei d’obra, ja que tota la part tècnica forma part de la 

seva competència. 
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SECTOR INDUSTRIAL: 

El  sector  industrial ocupa  el  tercer  lloc  amb una participació del  11%,  a  aquest  sector  es 

preveu poder donar un  servei molt especialitzat de  feines d’obra,  tal com  línees de vida  i 

treballs en espai confinat. 

És  un  sector  difícil  de  contactar,  però  si  es  dóna  un  servei  professional,  amb mides  de 

seguretat,  possiblement  ja  s’hagi  captat  al  client  i  ens  tindran  en  compte  per  futures 

intervencions. 

 

ENTITATS FINANCERES: 

Les entitats financeres comparteixen el tercer lloc amb el sector industrial ja que es preveu 

una participació del 11%. 

Aquest sector, és molt difícil introduir‐s’hi, però es compta amb la participació del gerent de 

l’empresa, que té una gran quantitat de contactes gràcies a la seva carrera professional com 

a director general, d’una empresa potent en el sector, com ho és MON VERTICAL, S.L. 

A  les  entitats  financeres  es  preveu  donar  un  servei  de  serveis  tècnics  com  a  gestió  i 

manteniment de actius immobiliaris que tenen en el seu poder. 

Es  coneix  que  cada  entitat  financera  compta  amb  la  col∙laboració  de  varies  empreses  de 

serveis tècnics  i, per tal de una  fàcil gestió de  la  feina, treballen sota el seu model. És una 

relació freda amb el client, on en cap moment hi ha capacitat de iniciativa. 

 

9.2 Previsió de vendes: escenaris 

 

Un escenari és un  salt al  futur. No es preveu el que  succeeix,  sinó que es plantegen varis 

futurs potencials. Es probable que cap es concreti, però tots ens tornen més conscients de 

les forces del present. 

Per tal de simular un futur: 

1 Analitzar els factors que impulsen al creixement de l’empresa y els factor que 

ho eviten. 

2 Imaginar  tres situacions  futures  (òptima, desfavorable y estable) Detallar els 

escenaris imaginats. 
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3 Reflexionar  sobre  els  recursos  y  possibilitats  de  l’empresa  en  cadascuna 

d’aquestes situacions simulades. 

4 Reflexionar  sobre  els  elements  significatius  comuns  que  es  prenen  en 

cadascun dels escenaris 

5 Considerar el model de creixement que es va definir al començament, després 

de l’experiència de simulació. 

FACTORS QUE IMPULSEN L’EMPRESA: 

Tota  empresa  està  impulsada  per  un motor,  que  la  porta  cap  al  objectiu  buscat.  Sobre 

aquest motor  actuen  processos  que  el  impulsen  (pressions  i  estímuls)  i  processos  que  el 

frenen (límits externs i límits interns) 

DEFINICIÓ DELS PROCESOS QUE IMPULSEN 

Pressions:  Tota  la  decisió  impulsiva  que  es  pren  sense  tenir  em  compte  els  seus  efectes 

futurs per la vida de l’empresa. 

Estímuls:  Procés  amb  efecte  a mig  termini,  destinat  a  potenciar  l’activitat  de  l’empresa, 

analitzant el seu funcionament global. 

 

DEFINICIÓ DELSPROCESOS QUE LIMITEN 

Límit  extern:  Són  els  processos  externs  els  canvis  del  quals  generalment  són  difícils  de 

controlar i limiten el creixement. 

Límit  intern:  Són  les  processos  de  la  pròpia  empresa  que  frenen  el  creixement.  Els  límits 

poden ser estratègics, estructurals o operatius. 
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9.3 Figura: Anàlisi del Model de creixement 

TRES SITUACIONS FUTURES 

 

9.4 Figura: Tres Escenaris Possibles 
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REFLEXIONAR SOBRE ELS RECURSOS Y POSIBILITATS DE L’EMPRESA 

 

 

9.5 Figura: Anàlisi dels Possibles Escenaris 

 

REFLEIXONAR SOBRE ELS ELEMENTS SIGNIFICATIUS COMUNS 

 

Després  d’haver  fet  un  estudi,  sobre  els  diferents  possibles  escenaris,  per  el  futur  de 

l’empresa, podem reflexionar sobre que necessitem aplicar, a partir d’aquest moment, per 

tal de millorar el rendiment de l’empresa. 

Per aquest afer ens  fixem ens els punts comuns que hem  trobat el els diferents escenaris 

plantejats. 

Es  preveu  que  si  posem  en  marxa  activitats,  per  tal  de  posar  en  pràctica  aquests 

característiques comunes, es podran millorar els resultats, encara que no s’acabin d’ajustar 

als que em definits com escenari excel∙lent. 

S’ha analitzat la importància de: 

 

 Establir un mètode de feina 

 Augmentar notablement els coneixement del M4Pro (Programa de gestió) 

 Posar en pràctica diferents formes de màrqueting 

 Anar desvinculant‐nos de l’empresa mare. 

 No dependre de mà d’obra no qualificada (becaris) 
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9.3 Altres Aspectes 

Com  ja s’ha comenta en el apartat 2.1  (Producte que es vendrà),  l’empresa s’ha dividit en 

dues línees de negoci. Es tracta de donar‐nos a conèixer com a dos departaments totalment 

independents, on un va destinat a serveis d’obra, i l’altre a serveis tècnics. 

COSTOS 

Serveis Tècnics 

Els preus establerts pels serveis tècnics, hi ha dues maneres per determinar‐los.  

Hi  ha  empreses  col∙laboradores  que  ens  han  demanat  una  taula  orientativa  de  preus  de 

venda.  En  aquest  cas  s’ha  estipulat  una  taula  per  preu  de  projecte  d’obra  menor 

(principalment destinat a  la rehabilitació de  l’envolvent de  l’edifici), depenent del preu del 

cost d’obra.  

Per una altre banda, i amb l’objectiu de poder ser competitius dins el mercat, s’ha estipulat 

una taula de costos, tenint en compte el temps invertit en cada fase del projecte, els costos 

de visats, el manteniment de l’estructura de l’empresa, el benefici industrial i el benefici de 

l’administrador de finques (si escau). 

 

En  qualsevol  dels  dos  casos,  està  previst  deixar  inclòs  els  preus  de  visat,  els  tràmits 

administratius, els serveis de direcció d’obra i els de coordinador de seguretat i salut. 

 

Serveis d’obra 

Per  definir  preus  en  el  servei  d’obra  també  hi  ha  dues maneres  de  procedir,  tenint  en 

compte que AYPES, és una empresa amb una quantitat de personal d’obra molt reduïda, s’ha 

de preveure la subcontractació. 

Per  tal  de millorar  el  servei  cap  al  client,  AYPES  treballarà  sempre  amb  una  cartera  de 

proveïdors predefinida, de tal manera que tota feina que entri, serà tractada de  la següent 

manera. 

Primerament el departament tècnic muntarà un pressupost per tal de deixar ben definit el 

que  es pretén  executar,  amb  aquest  informe es demanarà preu  a  les diferents empreses 

constructores amb  la que es col∙labori. Amb el millor preu obtingut, es carregarà un marge 

de benefici, en concepte de les gestions, i s’entregarà al client. 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

72 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

Si el pressupost es un pressupost d’urgència, es determinaran preus a la manera tradicional, 

es  a  dir,  a  partir  de  descompostos,  i  es  carregarà  el marge  de  benefici  corresponent.  En 

aquest cas, el marge serà superior ja que després s’haurà de buscar a l’empresa disposada a 

realitzar el treball, i en el cas de no trobarà ningú, s’haurà de realitzar amb personal propi. 

 

El personal d’obra, es un recurs del que a  la  llarga,  l’empresa té previst anar desfent‐se, o 

coma mínim, mantenir‐lo com fins actualment, es a dir, totalment cedit a MON VERTICAL. 

 

TERMINI D’ENTREGA 

Serveis Tècnics 

En el  cas dels  serveis  tècnics, els  terminis d’entrega estan bastant  vinculats a dos efectes 

incontrolables per l’empresa, per una banda trobem els temps invertits en els tràmits interns 

per part de l’administració pública i per altre, l’execució de les obres, per part de l’empresa 

rehabilitadora. 

Com que aquest dos efectes,  sobretot  la  tardança per part de  l’administració, és un punt 

crític, que pot desesperar al client, és molt important reduir al màxim els temps de execució 

de la feina de despatx.  

Per aquest afer s’ha determinat uns temps màxims, perquè els projectes puguin començar 

els tràmits administratius: 

 

PROJECTES D’OBRA MENORS: 72H 

PROJECTES D’ACTIVITATS: dies laborables 

CÈDUL∙LES D’HABITABILITAT: 48 H 

ITE’s: 48H 

INFORMES: 48H 

 

La  resta de  feines que poden pertànyer  a  aquesta  línea de negoci, es podrien  considerar 

treballs a executar conjuntament amb el client, de tal manera que són més personalitzats  i 

d’entrada no es podria determinar un termini d’entrega. 
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Serveis d’obra 

El inici dels serveis d’obra, està estipulat que no superi el s 15 dies naturals, des l’obtenció de 

les llicències. 

La duració de l’obra dependrà de les feines contractades, i és podrà determinar una durada 

màxima de l’obra amb penalitzacions o no. 

Aquesta clàusula del contracte s’aplicarà quan el promotor així ho estimi. 

 

SERVEI POST VENDA 

Serveis Tècnics 

El servei tècnic, quan es parla de projectes, té un servei molt complert,  ja que  inclou tot el 

procés de l’obra, des el inici, fins al final de l’obra. De totes maneres, un cop acabada l’obra, 

si hi hagués qualsevol defecte el procés constructiu, també s’atendria al client,  fent visites 

d’obra amb la empresa constructora que hagués actuat. 

De totes maneres, encara que el servei tècnic contractat, no fos un projecte tècnic, també 

s’inclouria. 

La empresa considera que el servei post venda, és un servei imprescindible per a fidelitzar al 

client,  i  que  és  important  realitzar‐lo  amb  la mateixa  eficàcia,  que  el  treball  pròpiament 

contractat. 

 

Serveis d’obra 

En el servei d’obra, aquest servei s’evidencia molt, ja que si després de una  intervenció, no 

s’ha donat solució al problema, el client no quedarà gens satisfet. 

En aquest cas, el  servei postvenda a de  ser molt  ràpid  i efectiu. És molt  important que el 

client es sentí recolzat, per poder captar‐lo. 

 

NEGOCIACIÓ 

Serveis Tècnics 

La negociació en aquest servei, està molt limitada, ja que la manera de calcular els preus de 

venda, ens dóna com a resultat un preu MOLT competitiu, es a dir, ajustat. 

De totes formes, per tal de assegurar el client, em pensat en maneres de ajustar‐nos més a 

les  necessitats  dels  client,  així  que  si  un  client  el  que  desitja  és  una memòria  prèvia  al 
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projecte per a poder demanar preus d’obra, se li passarà un preu per l’informe, deduïble del 

preu final. 

Aquesta pràctica ens està donant bon resultat per aquells clients que es mostren  indecisos 

de la contractació d’un projecte, sense conèixer el preu de les obres per endavant. 

 

Serveis d’obra 

Els serveis d’obra, com es preveu que siguin subcontractats, la negociació del preu, només es 

valorarà reduït el benefici industrial que s’hagi aplicat. 

Possiblement, quan el preu de compra, per part de  l’empresa sigui bo, facilitarà  la feina de 

negociació. 

 

En qualsevol de les dues línees de negoci, també es tindrà en compte, el potencial de negoci 

del  client, possiblement  la  capacitat de negociació  s’ampliï quan es parli de una empresa 

administradora de finques, a quan es tracti del client final. 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓ 

Serveis Tècnics 

El servei  tècnic és una  feina que va destinada directament, del  tècnic competent, al client 

final. 

Si es  veritat, que per  vendre  al  client, es  fan  servir  tècniques de  col∙laboració  amb  altres 

clients de gran potencial de negoci, però un cop s’ha arribat al client final, per tal de agilitzar 

els tràmits, i rebre informació de primera mà, el intermediari queda en segon pla i es tracta 

directament amb el promotor. 

De  tal manera, podríem determinar que el canal de distribució en aquest cas, és un canal 

directe. 

El  esquema  que  pertany  a  aquest  model  de  distribució  és  el  següent: 

fabricant ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐> Consumidor 
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Serveis d’obra 

En canvi, per el servei d’obra, tindríem dos Canals de distribució diferents. 

Quan el servei fos amb personal propi, el esquema seguiria el model del apartat anteriors, 

en  canvi, quan  la  feina  fos  subcontractada passaríem  a un model de  canal de distribució 

indirecte – curt. 

Aquest model es caracteritza per l’existència de intermediaris entre el proveïdor i l'usuari o 

consumidor  final. La mida dels canals de distribució es mesura pel nombre d'intermediaris 

que formen el camí que recorre el producte. 

Un  canal  curt només  té dos graons, és a dir, un únic  intermediari entre  fabricant  i usuari 

final.  

Curt 

fabricant ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐> Detallista ‐‐‐‐> Consumidor 

9.4 Pla de comunicació 

 

Es plantegen varies maneres de donar‐se a conèixer al mercat català. 

‐Primerament es crea una imatge corporativa, on es busca donar una imatge jove, atrevida y 

seria. 

La  imatge corporativa es basa en un color corporatiu, el taronja, que es protagonista en el 

nostre logo. Una imatge quadrada que vol mostrar senzillesa, claredat i tecnicisme. 

 

9.1 Imatge: Logotip de l’empresa 

LOGO 

 
‐El logo es plasmarà a la papereria de l’empresa. Per començar s’opta per la creació de unes 

carpetes per  la presentació de pressupostos e  informació de  l’empresa, uns  sobres  sense 

finestreta  de mida  normal,  uns  papers  per  a  qualsevol  tipus  de  document  i  targetes  de 

presentació d’alt gramatge. Tant personals per direcció  i gerència  i genèriques pel resta de 

l’equip. 
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9.2 Imatge: Targetes de Presentació 

 

9.3 Carpetes de Presentació 
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9.4 Imatge: Paper Presonalitzat 

 

9..5 Imatge: caràtula CD 
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9.6 Imatge: Sobre Personalitzat 

 

‐També es creant plantilles de feina pels projectes, factures, pressupostos. 

 

‐A més a més es creant catàlegs comercials, en primera estança es presenten dos models. 

Un que contempla tots els serveis de l’empres (Obres i serveis tècnics) i un altre que només 

mostra el ventall de serveis tècnics dels que disposa l’empresa. 

 

‐Amb el logo creat i uns textos molt treballats pel catàleg,es comença amb la creació d’una 

pàgina web. La Web té una presentació molt senzilla, es pretén que la persona que navegui 

per ella, sàpiga trobar la informació que busca de manera molt fàcil, així que és una pàgina 

molt intuïtiva. 

La pàgina inicial té un baner de fotografies dinàmic, de tal manera que el usuari en qüestió 

de 1,5min podrà obtenint un resum visual del que seria els serveis de l’empresa. 

 

www.aypes.com 

 

‐Pel  posicionament  de  la  pàgina  web,  es  realitzaran  uns  cursos  de  posicionament  per 

Adwords,  aquests  ens  proporcionaran  un  posicionament  ràpid  i  independent  (no 

dependrem d’una empresa externa que  revisi  la  subhasta de paraules diàriament), a més 

paral∙lelament es treballarà per aconseguir un posicionament natural. Per ajudar a aquesta 

última fita, es crea una pàgina de facebook, titar, linkeding, es pengen vídeos al You tuve. 

Totes aquestes pàgines, que es vincularan directament amb la nostra web, han d’estar molt 

actualitzades perquè facin efecte i han de ser molt visibles. 
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‐A més a més, per  les feines d’obra, es dissenyarà un uniforme de feina pels operaris amb 

unes  samarretes  taronja  fosforescents  per  tal  de  ser  una  imatge  corporativa  única  en  el 

mercat català (referent a treballs verticals) 

 

9.7 Imatge: Samarretes Coorporatives 

 
‐L’empresa a  incorporat tres vehicles per  iniciar  la  flota de vehicles personalitzats, amb el 

logo, els serveis i el telèfon de l’empresa. 

 

Tríptic 

 

Cartera de clients de MON VERTICAL 

 

Nova Cartera de Clients a Porta Freda 

 

Xerrades de productes innovadors, de seguretat i de treballs especials 

 

Participació en fires comercials (CONSTRUMAT, MUNICIPALS, ETC…) 
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9.6 Figura: Tipus de Marketing Segons Client 
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10 Pla d’operacions: 

10.1   Localització de la empresa 

L’empresa te una adreça fiscal, una comercial i una altre postal. 

L’adreça  comercial  i  la  fiscal,  seria  bo  que  fos  la  mateixa,  però  ara  en  aquest 

moments, com que  l’equip humà s’està adaptant a molts canvis de cop, gerència a 

preferit mantenir  la  localització  de  l’empresa  dins  de  l’empresa mare,  per  tal  de 

poder tenir tot el procés més controlat. 

De  totes maneres  ja està previst que en per el  segons  semestre de  l’any 2013,  tot 

l’equip ens haguem  traslladat  a  les dependències que  ja estem donant  a  conèixer 

en el àmbit comercial. 

De  tal manera,  que  l’estudi  del  present  treball,  serà  fet  a  partir  de  l’adreça  on 

comercialment es troba l’empresa i on s’acabarà trobant en un termini curt. 

L’empresa està localitzada al C/Balmes, nº 8, 2n 8ª de RIPOLLET 

Ripollet  és  un  municipi  de  Catalunya,  Espanya.  Pertanyent  a  la  província  de 

Barcelona,  a  la  comarca del Vallès Occidental,  forma part de  l'àrea metropolitana 

de  Barcelona.  El municipi,  amb  una  extensió  de  4,39  km  ²,  té  un  total  de  37.548 

habitants.1 La densitat de població és de 8.465,3 habitants per quilòmetre quadrat. 
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1Limita  amb  les  poblacions  de  Cerdanyola  del  Vallès, Montcada  i  Reixach,  Santa 

Perpètua  de  Mogoda  i  Barberà  del  Vallès  Està  a  una  distància  de  10  km  de 

Barcelona. 

                                                 
  

10.2 Imatge: Mapa de Ripollet 

10.1 Imatge: Mapa del Barcelonès 
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10.3 Imatge: Façana Principal de l’edifici Balmes. 
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10.2 Recursos necessaris 

Per la correcta execució de l’activitat de l’empresa, serà imprescindible de disposar 

de: 

 Lloc de treball 

Es  considera  imprescindible  disposar  d’un  lloc  de  treball  propi,  on  els  clients  i 

col∙laboradors ens puguin visitar 

 Pàgina Web posicionada 

Una pàgina web personalitzada  i posicionada  facilita molt  les  feines comercials,  ja 

que gran quantitat del nostre client potencial previst, ens contactarà a partir de  la 

web 

 Equips informàtics d’alta capacitat 

Els  ordinadors  ha  de  tenir  un  bon  rendiment,  ja  que  és  l’eina  de  treball  que 

interferirà més en la producció del personal. 

 Llicència d’AUTOCAD 

Per  tal  de  no  tenir  problemes  en  les  inspeccions,  és  important  invertir  diners  en 

una llicència dels programes que més s’utilitzaran a l’oficina 

 Llicència de Office 

 Llicència de programa de gestió 

Un  programa  de  gestió  és molt  útil  per  tal  de  que  tot  el  personal  treballi  sota  el 

mateix mètode i tothom sàpiga on trobar qualsevol dada. 

 Impressora multi funcions, que accepti coma mínim format DIN‐A3 

Una  impressora  multi‐funcions,  vol  dir  que  sigui  un  aparell  que  ens  permeti 

imprimir, fotocopiar i escaneixar. 

La majoria dels treballs que es realitzaran al despatx, podran anar impresos en DIN‐

A3,  de  tal manera  que  una  impressora  que  compleixi  aquest  requisit  ja  ni  haurà 

suficient 

 Papereria Personalitzada 

Per  tal  de  donar  una  imatge  comercial  fiable  i  seria,  és  bo  disposar  de  papereria 

personalitzada.  Per  començar,  amb  disposar  de  sobres,  carpetes,  paper  i  targetes 

de presentació, hi ha més que suficient. 
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 Centraleta de telèfon 

Com hi haurà diferents  llocs de  treball,  també és una bona pràctica de millorar el 

rendiment  del  personal,  tenir  un  telèfon  per  a  cada  lloc,  amb  diferents  línees, 

d’aquesta manera, s’evita la pèrdua de temps buscant els telèfons inal∙lambrics per 

l’oficina i no es perden trucades entrants. 

 Telèfons mòbils (on es puguin rebre e‐mails) 

Per  una  feina  com  la  nostra,  que  s’executa  al  50%  fora  del  despatx,  és 

imprescindible  està  connectat  full  time,  no  només  per  trucades  sinó  també  amb 

accés al e‐mail i Internet. 

 Càmera fotogràfica 

És de gran ajuda a  l’hora de realitzar qualsevol treball tècnic, tenir‐ho tot retratat, 

de  tal manera  que  una  càmera  fotogràfica  compacta,  serà  una  de  les  eines  que 

necessitem. 

 Metro Làser per exterior 

Un metro làser per exteriors, és una eina que possiblement no sigui imprescindible, 

però a la llarga ens evitarà molt temps invertit en visites i ens precisarà la medició. 

 Vehicles d’empresa o vehicles personals amb costos pagats 

L’empresa,  per  tal  de  que  els  seus  empleats  no  tinguin  que  invertir  en  transport, 

hauria  de  tenir  una  flota  de  vehicles  destinada  a  les  sortides  o  un  pressupost 

previst destinat a pagament de kilòmetres. 

 Assegurança de responsabilitat civil 

RC Professional: cobreix els danys  i / o perjudicis causats a un  tercer a qui se  li ha 

prestat un servei professional de tipus intel∙lectual.  

RC Empresarial: Cobreix a  l'empresa pels danys causats en el desenvolupament de 

la seva pròpia activitat. Dins d'aquesta modalitat hi ha  la contractació de diferents 

cobertures 
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10.3 Descripció del processos  

 

10.1 Figura: Esquema del Procesos de l’Empresa 

El  procés  de  servei,  és  un  procés  molt  determinat,  és  considera  important  que  cada 

departament  sigui  conscient de  les  seves  feines  i es  responsabilitzi d’elles, per aquest  raó 

s’ha  establert  el  esquema  anterior  on  es  determina  l’atenció  cap  el  client  sobre  la 

responsabilitat de qui recau, en cada fase del procés. 

D’entrada el client prendrà contacte amb el comercial que li sigui destinat, en el nostre cas, 

ara  que  estem  en  fase  inicial  del  projecte  empresarial,  el  departament  comercial  serà 

externalitat i amb un fort recolzament per part del departament tècnic i de gerència. 

A priori es prendran les dades necessàries per l’elaboració del pressupost (mides, dades del 

client, fotografies, etc…) 

Perquè no hi hagin problemes a l’hora de la producció, el departament comercial comptarà 

amb  els  coneixements  del  departament  tècnic,  per  tal  de  donar  una  bona  solució 

constructiva. 

En cas que el pressupost sigui acceptat,  ja és el departament tècnic el que es  fa càrrec de 

continuar els tràmits. 
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Primerament es començarà per l’execució dels treballs de despatx tècnics (projecte, tràmits 

administratius,  entrega  de  llicències,  Dirección  d’obra,  coordinador  de  seguretat  i  salut  i 

certificat final d’obra) 

Referent als treballs d’obra, és passarà a programar  l’obra un cop entregades  les  llicències 

d’obra al client, a partir d’aquest moment, els  tràmits de  serveis  tècnics  i de obra, aniran 

clarament vinculats, es adir, quan l’obra estigui en execució es posarà en marxa la Dirección 

d’obra i el coordinador de seguretat i salut. L’obra no es donarà per finalitzada fins que no es 

faci entrega del certificat final d’obra. 

10.4 Pla de compres i gestió de proveïdors 

PLA DE COMPRES 

En  el  negoci  plantejat  no  necessita  de  un  magatzem  amb  material  per  producció,  que 

prescindeixi de un estoc altament controlat. 

En el nostre cas, la material prima serà el material d’oficina, el qual pot suposar un gran cost 

extra si no està ben controlat. 

Per  evitar  sorpreses,  es  preveu  deixar  una  persona  encarregada  del  estoc  de material,  i 

delimitar  el material  necessari  per  comprar,  de  tal manera,  que  si  algú  té  una  necessitat 

extra, ho haurà de consultar amb direcció. 

 

 

El material de primera necessitat serà: 

 Papereria personalitzada 

 Fulls en blanc DIN‐A3 i DIN‐ A4 

 Gomes d’esborrar 

 Grapes 

 Grapadores 

 Llàpissos de mina 

 Mines 

 Bolígraf blaus 

 Post‐it 

 Tisores 

 Tipex 
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 Regles 

 Marcadors 

 Caixes per arxivar 

 Subcarpetes Grogues 

 Carpesanos 

 Fundes de Plàstic 

 Material per enquadernar 

 Material per plastificar 

 Tòner 

 

El estoc serà controlat en un  llistat penjat en el armari de material d’oficina, on  la persona 

encarregada haurà d’apuntar que li demanen i qui. 

És  important que el armari de oficina mai es quedi sense cap classe de material  (sobretot 

paper, tòner, papereria personalitzada, etc…), i també que no en sobri massa, de tal manera 

que el encarregat de material, tindrà la funció de calcular quan ha de fer la comanda, per tal 

de no quedar‐se sense material. 

Cada cop que es faci comanda, s’actualitzarà una taula Excel amb el estoc, on s’inclourà tota 

la informació que s’hagi extret de la llista que s’ha tingut penjada en l’armari durant aquest 

temps. 

GESTIÓ DE Proveïdors: 

En el servei d’obres, es podria tractar coma proveïdors, tota la cartera d’empreses a 

subcontractar per les feines d’obra contractades. 

Per tal de tenir una cartera de proveïdors de la que es pugui confiar, és important tenir en 

compte les següents mides a prendre: 

 

Triar bé als proveïdors 

Gran part de  l'èxit del nostre negoci, dependrà dels proveïdors que tinguem. Comptar amb 

bons proveïdors no només ens permet comptar amb entrades de qualitat i, per tant, poder 

oferir productes de qualitat, sinó que també ens permet tenir baixos costos, la seguretat de 

saber que sempre comptarem amb els encàrrecs a temps, etc. 
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Per tant, sempre que haguem de triar un proveïdor ens hem de prendre el nostre temps,  i 

comparar  i  avaluar  bé  les  diferents  alternatives  que  hi  hagi,  tenint  en  compte  criteris  de 

selecció com ara preus, qualitat, condicions de pagament, terminis de lliurament, garanties, 

etc. 

 

Prendre als proveïdors com aliats 

Abans  de  prendre  al  proveïdor  com  un  competidor,  hem  prendre  com  un  soci  o  aliat. 

Si el prenem com un competidor i, per exemple, els pressionem perquè disminueixi els seus 

preus, si aconseguim convèncer d'això, a la llarga podria veure afectat en la seva economia i 

decidir disminuir la qualitat dels productes que ens proveeixen. 

D'altra banda, si prenem al nostre proveïdor com un aliat i, per exemple, els ajudem perquè 

millori els seus processos o disminueixi els seus costos, si aconseguim això, podria ser més 

eficient en els seus  lliuraments, o podria millorar  la seva economia  i decidir atorgar majors 

facilitats de pagament. 

 

Mantenir bones relacions amb els proveïdors 

Una manera de prendre a un proveïdor com un aliat és desenvolupant  i mantenint bones 

relacions amb ell. 

Per mantenir bones relacions, hem de tractar cortesament, complir amb els pagaments a les 

dates acordades, convidar als esdeveniments importants de l'empresa, etc. 

Mantenir bones relacions amb el nostre proveïdor ens permet tenir una bona coordinació, 

tenir una bona comunicació (i, per exemple, poder anticipar‐nos als problemes o, en tot cas, 

poder  resoldre'ls  ràpidament),  poder  aconseguir  que  siguin més  flexibles  amb  nosaltres, 

poder aconseguir que ens donin més facilitats de pagament, etc. 

 

Avaluar constantment als proveïdors 

Sempre  hem  d'avaluar  l'acompliment  dels  nostres  proveïdors,  hem  d'avaluar  si  els  seus 

productes mantenen la mateixa qualitat de sempre, si lliuren oportunament les comandes, si 

compleixen amb els terminis de lliurament, si compleixen amb els acords pactats, etc. 
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Hem  d'evitar  caure  en  el  costum  de  tenir  sempre  el  mateix  proveïdor,  avaluar 

permanentment  i, en fer‐ho, comptar sempre amb  la possibilitat de reemplaçar en cas que 

sigui necessari. 

 

Cerca constantment nous proveïdors 

Així com hem d'avaluar constantment l'acompliment dels nostres proveïdors, també hem de 

buscar constantment nous proveïdors. 

Hem de buscar permanentment proveïdors amb millors productes, preus o condicions, estar 

atent a l'aparició de nous proveïdors, o veure si els proveïdors que ja coneixíem han millorat 

els seus productes o condicions. 

Sempre és recomanable comptar amb més d'un proveïdor,  i tot  i que no anem a utilitzar a 

tots els proveïdors que hàgim seleccionat, sempre és recomanable tenir‐los a la mà, per si hi 

hagués qualsevol cosa, per exemple, que el primer proveïdor no es pugui donar abast, no 

pugui complir amb els terminis requerits, o davant qualsevol emergència. 

10.5 Feines externalitats 

Sembla que la tendència actual és arterialitzar tot, i com més millor.  

El  Outsourcing,  segons  Wikipedia  "és  el  procés  econòmic  en  el  qual  una  empresa 

determinada  mou  o  destina  els  recursos  orientats  a  complir  certes  tasques,  a  una 

organització externa, per mitjà d'un contracte". 

Dia a dia, són més les empreses que externalitzen gran part del seu negoci, al∙legant que no 

forma part del "core business" de l'organització, i ho justifiquen amb una inherent reducció 

de costos, que deriva en un enfocament del negoci a la innovació del seu producte o servei. 

Quan  pensem  en  externalització  o  outsourcing,  a  tots  ens  ve  al  cap  empreses  que  van 

advocar per aquesta pràctica fa uns anys, i ara estan recollint els fruits, "els bons i els no tan 

bons".  Les  pimes,  en  la  majoria  dels  casos,  també  externalitzen  per  no  disposar  de  la 

infraestructura necessària per afrontar aquest procés. 

Podem  dir  que  totes  les  àrees  són  externalitzables,  des  de  producció,  màrqueting, 

informàtica,  recursos humans, distribució, atenció al client,  i  fins  i  tot certs aspectes de  la 

direcció, entre d'altres àrees. Actualment existeixen empreses dedicades al outsourcing que 

cobreixen pràcticament totes aquestes àrees. 

El Outsourcing comporta certs avantatges, com: 
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 Disminució dels costos de manufactura i inversions en equips. 

 El cost de formació en aquestes aèries es redueix. 

 L'empresa  respon  amb  immediatesa  als  canvis.  Augmenta  la  flexibilitat  de 

l'organització, sense estar condicionat pels costos fixos. 

 Més disponibilitat de recursos per a centrar‐se en l'activitat clau de l'empresa. 

 Permet  disposar  d'informació  ràpida  i  concisa. 

 

Però, en tots els processos hi ha connotacions negatives, i l'outsourcing no és una excepció. 

Podem qualificar com desavantatges dels següents aspectes: 

 L'empresa perd el contacte amb l'àrea que externalitza pel que fa a la gestió, que 

pot derivar en una ignorància sobre l'àrea externalitzada. 

 Dependència  absoluta  sobre  el  servei  subcontractat,  així  com  un  increment 

abusiu sobre tarifes. 

 Alt cost en la reincorporació de l'àrea externalitzada o canvi de proveïdor, ja que 

pot ser que l'estalvi ens sigui l'esperat. 

 Sensació de pèrdua de control sobre les àrees externalitats. 

 Dificultats per analitzar la situació global de l'empresa. 

Es podria  intuir que  l’ externalització de processos per manca de recursos és una excel∙lent 

decisió en  les pimes  i microempreses. En  canvi, en organitzacions que poden disposar de 

recursos, potser lliurar part del nostre negoci a una empresa externa no sigui el més rendible 

a  llarg termini. Si es  lliuren processos productius,  l'organització tindrà dificultats per poder 

disposar d'una visió global de l'empresa en totes les seves àrees (inclosa les externalitats), i 

veure com es relacionen entre elles. Aquestes dificultats provenen de la dificultat d'analitzar 

i comparar informació que provenen del suplidor extern. 

Una  bona  opció  pot  ser  l'outsourcing  parcial,  on  els  processos  externs  són  portats  per 

proveïdors de serveis i col∙laboradors interns, és a dir, s'externalitza l'àrea, però no al 100%. 

D'aquesta  manera,  no  depenem  absolutament  del  suplidor,  som  en  gran  manera 

autosuficients,  podem  portar  un  millor  control  i  reduïm  costos.  Aquestes  mesures 

gestionades  amb  un  sistema  de  planificació  de  recursos  empresarials  unit  a  un  Business 

Inteligence,  permetran  saber  a  l'organització  la  rendibilització  i  retorn  d'inversió  que  ha 

tingut cadascuna de les seves externalitzacions en totes les seves àrees empresarials. 
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Per  tal  de  poder  promocionar  els  serveis  de  l’empresa,  s’ha  optat  per  arterialitzar 

parcialment el servei de comercial. 

L’empresa  ha  signat  un  contracte  de  col∙laboració,  amb  un  ex‐gerent,  d’una  empresa 

dedicada a  la  restauració, a demés un apassionat de  l’arquitectura eco‐eficient,  i amb una 

gran quantitat de contactes. 

Aquest servei en especial, no és un dels serveis que més agradi a la direcció per arterialitzar, 

per això s’ha donat un període de prova de 6 mesos, en els quals, es pretén veure els fruits 

que dóna aquest comercial nou, i fer‐lo de plantilla. 

 

Per  altre  banda,  d’entre  tots  els  serveis  que  ofereix  l’empresa,  si  que  s’ha  decidit 

externalitzar‐ne uns de manera continuada com: 

 

 Els estudis cromàtics (necessaris per restauració) 

 Les taxacions i peritacions 

 Els projectes d’obra major (amb necessita de un arquitecte superior) 

 Certificat d’instal∙lacions 

 Els serveis d’Obra 

 Comptabilitat 
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11 Recursos humans 

11.1 Estructura Organitzativa 

 

11.1 Figura: Estructura Organitzativa I 

 

L’empresa ara mateix té l’estructura organitzativa mostrada en l’esquema anterior, però 

està previst, que en un termini de plaç curt – mig, evolucioni e incorpori un departament 

comercial  intern,  per  tal  de  evitar  la  falta  de  control  en  aquest  servei  tant  important 

perquè els clients rebin l’atenció que esperant de l’empresa. 
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11.2 Figaura: Estructuea Organitzativa II 

11.2 Descripció de funcions  

 

Gerència: 

 Designar totes les posicions gerencials. 

 Realitzar avaluacions periòdiques sobre el compliment de les funcions dels diferents 

departaments. 

 Planejar i desenvolupar metes a curt i llarg termini juntament amb objectius anuals i 

lliurar les projeccions d'aquestes metes per a l'aprovació dels gerents corporatius. 

 Coordinar amb les oficines administratives per assegurar que els registres i les seves 

anàlisis s'estan executant correctament. 

 Crear i mantenir bones relacions amb els clients, gerents corporatius i proveïdors per 

mantenir el bon funcionament de l'empresa. 

 Fer tasques pròpies de comercial 
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Director Tècnic: 

 Ser comunicador amb l’organització dels empleats 

 Prendre les decisions sobre política i estratègia empresarial 

 Lidera el grup, assessora a la junta de directors, motiva empleats, i canvia les unitats 

dins de l'organització. 

 Gerent, presideix les operacions de l'organització dia a dia, mes a mes, i any a any 

 Crear i mantenir bones relacions amb els clients, gerents corporatius i proveïdors per 

mantenir el bon funcionament de l'empresa. 

 Control Econòmic i Financer 

 Fer tasques pròpies de comercial 

 

Responsable Departament Tècnic: 

Feines Pròpies de Direcció facultativa: 

‐ Ostentar la representació de la propietat davant el contractista i la administració. 

‐ Analitzar i optimitzar el Projecte a executar, aportant totes les millores de 

caràcter tècnic, econòmiques, funcionals i mediambientals fossin possibles. 

‐ Donar les ordres necessàries al contractista per a la millor execució del projecte. 

‐ Proposar al promotor les variacions que consideri en el Projecte per tal de millorar la 

qualitat, l'economia o l'execució. 

Feines Pròpies de Cap d’Obra: 

Estudi previs de l’obra 

 ‐estudi del projecte  

 ‐ estudi oferta pròpia 

 ‐ estudi de l'entorn  

 ‐ tràmits inicials  

 ‐ organització de l'obra 

 ‐ documentació d'obra 

 Implantació  

 Planificació de compres 

  gestió de l'obra 

  planificació temporal 
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  planificació econòmica 

  

 Seguiment  

 Compres i subcontractacions 

  comparatius 

  adjudicacions 

  liquidació i garanties 

  seguiment econòmic 

  control de vendes 

  certificació 

  Producció 

  preus contradictoris 

  modificats i complementaris 

  revisió de preus 

 Liquidacions  

  Control de costos  

  directes 

  indirectes 

  periodificables 

  no periodificables 

 Estructura 

  Tresoreria 

  ràtios de control 

  seguiment administratiu 

  obligacions documentals 

  permisos i legalitzacions 

  personal propi 

  subcontractes 

  subministradors 

  tècnics, laboratoris i o.c.t. 
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 Assegurament de la qualitat 

  programa de control qualitat 

  seguiment del control de qualitat 

  gestió del medi ambient 

  programa de control mediambiental 

  seguiment del control mediambiental 

  alternatives sostenibles 

 Seguretat i salut 

  pla de seguretat i salut 

  compliment del pla de seguretat i salut 

 Formació 

 Prevenció. 

Tècnic Comercial: 

‐Vendre productes o serveis, expressant durant el procés,seguretat, precisió i eficàcia 

‐Atendre,  informar  i  assessorar  el  client  amb  diligència  i  cortesia,  identificant  les  seves 

necessitats i satisfent les mateixes en el marc de les possibilitats de l'empresa 

‐Realitzar  les operacions de cobrament que s'originen en el desenvolupament de  l'activitat 

comercial 

‐Posseir  una  visió  global  i  integrada  del  procés  comercial  en  els  seus  aspectes  tècnics, 

organitzatius i humans 

‐Adaptar‐se  a  noves  situacions  laborals  generades  com  a  conseqüència  dels  canvis 

productius per l'aparició de noves tecnologies relacionades amb la seva professió. 

‐Mantenir relacions fluides amb els membres del grup funcional en què està integrat. 

‐Mantenir comunicacions efectives en el desenvolupament del seu  treball  i en especial en 

operacions  comercials,  de  venda  i  atenció  al  client,  informant  i  demanant  ajuda  a  qui 

procedeixi quan es produeixin contingències donin l'operació. 

‐Resoldre  problemes  i  prendre  decisions  individuals,  seguint  normes  establertes  o 

precedents definits dins l'àmbit de la seva competència consultant amb els seus superiors la 
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decisió adoptada quan els efectes que es puguin produir s'alterin les condicions normals de 

seguretat, organització o econòmiques 

Delineant: 

 Preparar i revisar els projectes a partir de croquis i de detalls específics aportats pels 

enginyers o pel mateix projectista. 

 Realitzar Tràmits amb l’Administració 

 Preparar el Plans de Seguretat i Salut de l’empresa Constructora que farà l’obra 

(servei extraordinari que se li ofereix a les empreses constructores) 

 Supervisar altres treballadors. 

 Seguretat i salut 

  Pla de Seguretat i Salut 

  Compliment del Pla de Seguretat i Salut 

 Formació 

 Prevenció. 

Becaris: 

 Suport al departament tècnic i administratiu (segons la seva formació) 

SERVEIS EXTERNS: 

Contable Extern: 

 Assentar les operacions en els llibres de comptabilitat. 

 Assentar i controlar els operacions bancàries. 

 Conciliar els registres bancaris amb els resums de compte del banc 

 Controlar la facturació i el seguiment de la correlativitat de la numeració 

 Mantenir l'arxiu de la documentació comercial d'acord ho indiquin les normes 

impositives 

 Confeccionar les ordres de pagament per als proveïdors 

 Controlar els comptes per cobrar que siguin correctes i activar el seu cobrament 

 Controlar els comptes per pagar que siguin correctes i activar el seu pagament 

 Confeccionar els xecs i / o pagarés perquè qui correspongui els ferma. 

 Controlar el registre d'empleats, confeccionar el lligall corresponent. 

 Confeccionar els rebuts de sous dels empleats. 

 Confeccionar els resums corresponents per al pagament dels diversos impostos. 
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12 Pla econòmic i financer 

12.1 Inversions i necessitats financeres 

Partint des el punt que  l’empresa  ja està  constituïda des el 1999, en el quadre de 

inversions  inicials,  els  conceptes  seran  diferents  als  de  una  empresa  de  nova 

creació 

En  aquest  cas,  l’empresa  serà  valorada per  a  ser  replantejada  com  a  tal,  es  a dir, 

per a canviar el tipus de servei que oferirà i no per a iniciar la seva activitat. 

De  tal manera, que  s’ometran  inversions com: maquinaria, obres, eines  i utillatge, 

mobiliari,  elements  de  transport,  equips  informàtics,  fiances  i  dipòsits,  drets  de 

traspàs,  patents  i  marques,  despasses  de  constitució,  despeses  de  posada  en 

marxa, etc… 

La  empresa  tractada  té  unes  altres  necessitats,  el  projecte  es  basa  en  aportar  a 

l’equip gent jove i emprenedora que tingui ganes de reemprendre una empresa. 

De  tal manera  que  les  inversions  es  basaran  en  canvi  d’imatge,  renovació  de  la 

pàgina web, publicitat, promoció i formació… 

Per  tal  de  reemprendre  l’empresa,  el  nou  equip  directiu  tindrà  la  possibilitat  de 

realitzar diferents tipus de cursos, aquest sempre aniran subvencionats per  l’estat. 

De tal manera que no es tindran en compte en les inversions. 

Els  cursos  que  principalment  es  plantegen,  es  realitzaran  cursos  per  a  prendre  a 

reemprendre una empresa, cursos de posicionament de pàgina web, etc… 

Per  altre banda, els  costos  fixos de  l’empresa es  redueixen bastant pel  simple  fet 

de compartir seu amb MON VERTICAL, a  la empresa mare se  li abona mensualment 

un import fix en concepte de lloguer de la nau. En aquest import s’inclou:  

 

 El espai de treball 

 Els subministres 

 El material d’Oficina 

 El manteniment i preparacions 

 Les eines de treball 
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PLA D'INVERSIONS

DADES BÀSIQUES DEL PLA ECONÒMIC FINANCER

DESCRIPCIÓ  IMPORT TOTAL %IVA IVA IMPORT TOTAL VIDA ÚTIL

MARCA 1.900,00 € 399,00 € 2.299,00 €

CREACIÓ LOGOTIP 1.900,00 € 1.900,00 € 21,00% 399,00 € 2.299,00 € 5

PÀGINA WEB 650,00 € 136,50 € 786,50 €

CREACIÓ PÁGINA WEB 650,00 € 650,00 € 21,00% 136,50 € 786,50 € 5

TRANSPORT 17.000,00 € 3.570,00 € 20.570,00 € 8,5

COTXE D'EMPRESA TOYOTA AYGO 12.000,00 € 14.500,00 € 21,00% 3.045,00 € 17.545,00 € 10

MOTOCICLETA HONDA PCX 2.500,00 € 2.500,00 € 21,00% 525,00 € 3.025,00 € 7

PROVISIÓ DE FONS 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 €

7.000,00 € 7.000,00 € 0,00% 0,00 € 7.000,00 €

TOTAL PLA D'INVERSIONS 26.550,00 € 21,00% 5.575,50 € 32.125,50 €

FINANÇAMENT

RECURSOS PRÒPIS 60.000,00 € 60.000,00 €

FINANÇAMENT ALIÈ 0,00 € 0,00 €

TOTAL FINANÇAMENT 60.000,00 €

TOTAL CAIXA 27.874,50 €

12.1 Taula: Pla d’Inversions 
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DESPESES FIXES MENSUALS

QUESTONARI D'EXPLOTACIÓ:

IMPORT IMPORT TOTAL MENSUAL

DESCRIPCIÓ ANUAL MENSUAL

RETRIBUCIÓ PRÒPIA NO SOUS GERÈNCIA 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ASSEG. AUTÒNOMS NO 0,00 € 0,00 €

SOU MASA TREBALLADORS SI ÁLVARO 19.578,77 € 1.631,56 € 5.076,23 €

SI LAURA 41.336,00 € 3.444,67 €

SOUS MÀ D'OBRA EXTERN SI COMERCIAL FREELANCE 6.000,00 € 500,00 € 500,00 €

DESPESES TRIBUTÀRIES SI 0,00 € 0,00 €

SUBMINISTRAMENTS NO 0,00 € 0,00 €

ASSEGURANCES SI MUSSAT 1.800,00 € 150,00 € 150,00 €

LLOGUERS SI
SERVEIS LLOGUER,

MAT OFICINA, ETC
26.400,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €

SERVEIS EXTERIORS SI RENTING IMPRESORA 360,00 € 30,00 € 30,00 €

PUBLICITAT I PROMOCIO SI
MANTENIMENT PÁGINA 

WEB
100,00 € 8,33 € 891,67 €

SI SEO WEB/MES 3.000,00 € 250,00 €

SI GOOGLE ADWORDS/MES 4.800,00 € 400,00 €

SI PAPERERIA  2.000,00 € 166,67 €

SI PUBLICITAT OBRES  800,00 € 66,67 €

TRANSPORTS SI BENZINA 1.800,00 € 150,00 € 150,00 €

MANTENIMENT I REPARACIONS NO 0,00 € 0,00 €

ALTRES DESPESES SI VARIS 600,00 € 50,00 € 50,00 €

TOTAL 108.574,77 € 9.047,90 €  

12.2 Taula: Costos Fixos Mensuals 

12.2 Balanç i compte de resultats previsional 

 

La taula de Balanç, vol reflexar la situació del patrimino de AYPES, durant el 2012, any en que 

s’ha decidit reemprendre l’empresa. 

I N V E R S I Ó IMPORT

IMMOBILITZAT MATERIAL 17.000,00 

Elements de transport 17.000,00 

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 2.550,00 

Pàgina WEB 650,00 

Patents i marques 1.900,00 

Concessions administratives

DESPESES D'ESTABLIMENT 0,00 

Despeses de constitució

Despeses de posada en marxa

ACTIU CIRCULANT 12.575,50 

Existències inicials (primeres compres)

Provisió per IVA inversions inicials 5.575,50 

Provisions de fons 7.000,00 

TOTAL INVERSIÓ 32.125,50 

PLA DE FINANÇAMENT IMPORT

Recursos propis 60.000,00 

TOTAL FINANÇAMENT 60.000,00 

12.3 Taula: Balanç 



PLA D’EMPRESA AYPES
Màster en Edificació – Treball Final de Màster‐

102 

 

  
Paper 100% reciclat 

 

 

El compte de resultats previsional, vol reflexar quin resultat s’espera de la empresa durant el 

any 2013, tenint em compte, les vendes del segons semestre del 201.  

Durant  el  2013,  al  millorar  les  tècniques  comercials  i  de  màrqueting,  s’ha  previst  un 

increment de les vendes en un 60%, dada imprescindible perquè les comptes comencin a ser 

positives 



CONCEPTE JUNY '12 JULIOL'12 AGOST'12 SETEMBRE'12 OCTUBRE'12 NOVEMBRE'12 DESEMBRE'12 TOTAL SEMESTRE GENER'13 FEBRER'13 MARÇ'13 ABRIL'13 MAIG'13 JUNY'13 JULIOL'13 AGOST'13 SETEMBRE'13 OCTUBRE'13 NOVEMBRE'13 DESEMBRE'13 TOTAL ANY
Vendes 11.410,00 € 21.080,00 € 650,00 € 5.692,00 € 7.885,00 € 9.343,40 € 9.343,40 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 € 14.949,44 € 14.949,44 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 €

% VENDES 17,45% 32,23% 0,99% 8,70% 12,06% 14,29% 14,29% 10,18% 18,80% 0,58% 5,08% 7,03% 8,33% 8,33% 10,18% 18,80% 0,58% 5,08% 7,03%

INGRESSOS 11.410,00 € 21.080,00 € 650,00 € 5.692,00 € 7.885,00 € 9.343,40 € 9.343,40 € 65.403,80 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 € 14.949,44 € 14.949,44 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 € 179.393,28 €

Costos variables 9.149,23 € 12.050,23 € 5.921,23 € 7.433,83 € 8.091,73 € 8.529,25 € 8.529,25 € 11.203,03 € 15.844,63 € 6.038,23 € 8.458,39 € 9.511,03 € 10.211,06 € 10.211,06 € 11.203,03 € 15.844,63 € 6.038,23 € 8.458,39 € 9.511,03 €

Cost directe de Venda  (21%) 3.423,00 € 6.324,00 € 195,00 € 1.707,60 € 2.365,50 € 2.803,02 € 2.803,02 € 5.476,80 € 10.118,40 € 312,00 € 2.732,16 € 3.784,80 € 4.484,83 € 4.484,83 € 5.476,80 € 10.118,40 € 312,00 € 2.732,16 € 3.784,80 €

Matèries primeres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Transport (Benzina) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Sous Masa ma d'obra directa 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 € 5.076,23 €

Sous  personal extern 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

MARGE BRUT 2.260,77 € 9.029,77 € ‐5.271,23 € ‐1.741,83 € ‐206,73 € 814,15 € 814,15 € 5.699,04 € 7.052,97 € 17.883,37 € ‐4.998,23 € 648,81 € 3.104,97 € 4.738,38 € 4.738,38 € 7.052,97 € 17.883,37 € ‐4.998,23 € 648,81 € 3.104,97 € 56.860,53 €

Costos d'estructura 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 € 3.530,83 €

Subministraments (llum, aigua,telèfon) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lloguers 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €

Assegurances (Mussat) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Publicitat i promoció 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 €

Manteniment i reparacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serveis exteriors 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Altres despeses 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Amortització immobilitzat + mobilitzat 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 € 209,17 €

Amortització despeses de constitució 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BENEFICI ABANS D'INTERESSOS I IMPOSTOS ‐1.270,06 € 5.498,94 € ‐8.802,06 € ‐5.272,66 € ‐3.737,56 € ‐2.716,68 € ‐2.716,68 € ‐19.016,79 € 3.522,14 € 14.352,54 € ‐8.529,06 € ‐2.882,02 € ‐425,86 € 1.207,54 € 1.207,54 € 3.522,14 € 14.352,54 € ‐8.529,06 € ‐2.882,02 € ‐425,86 € 14.490,53 €

BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS ‐1.270,06 € 5.498,94 € ‐8.802,06 € ‐5.272,66 € ‐3.737,56 € ‐2.716,68 € ‐2.716,68 € ‐19.016,79 € 3.522,14 € 14.352,54 € ‐8.529,06 € ‐2.882,02 € ‐425,86 € 1.207,54 € 1.207,54 € 3.522,14 € 14.352,54 € ‐8.529,06 € ‐2.882,02 € ‐425,86 € 14.490,53 €

IRPF /  I.S.  (*) ‐914,64 € ‐2.345,38 € 3.031,60 € ‐2.367,39 € 1.187,44 € 588,29 €

BENEFICI NET ‐1.270,06 € 5.498,94 € ‐8.802,06 € ‐4.358,03 € ‐3.737,56 € ‐2.716,68 € ‐371,30 € ‐15.756,77 € 3.522,14 € 11.320,94 € ‐11.560,66 € ‐2.882,02 € 1.941,53 € 3.574,93 € 1.207,54 € 3.522,14 € 13.165,09 € ‐8.529,06 € ‐2.882,02 € ‐1.014,15 € 11.386,38 €

ACUMULAT ‐1.270,06 € 4.228,87 € ‐4.573,19 € ‐8.931,22 € ‐12.668,78 € ‐15.385,47 € ‐15.756,77 € ‐54.356,62 € 3.522,14 € 14.843,07 € 3.282,41 € 400,39 € 2.341,91 € 5.916,85 € 7.124,39 € 10.646,53 € 23.811,62 € 15.282,56 € 12.400,53 € 11.386,38 € 110.958,78 €
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12.3 Quadre de tresoreria 

 

El quadre de tresoreria, vol mostrar el cash‐flow de AYPES durant el segon semestre 2012 i el 

any 2013. 

Per tal de no tenir un decalatge en els cobraments gaire ampli, s’ha determinat una forma de 

pagament i una forma de cobrament. 

Pels serveis Tècnics, la forma de pagament serà la següent: 

50% Inicial, 30% a l’entrega de llicències i 20% final 

En  canvi  pels  serveis  d’obra,  la  forma  de  pagament  serà  a  base  de  certificacions  d’obra 

mensuals. 

Per altra banda la forma de pagament, tenint en compte que en el nostre cas no es necessita 

gaire inversió en matèria prima, es determinarà: 

Per material de serveis tècnics al 95% al comptat i el 5% a 30 dies. 

Per pagament a les empreses col∙laboradores  

Per certificacions mensuals d’obra  

A 30 dies en altres serveis 



QUADRE DE TESORERIA

CONCEPTE JUNY '12 JULIOL'12 AGOST'12 SETEMBRE'12 OCTUBRE'12 NOVEMBRE'12 DESEMBRE'12 GENER'13 FEBRER'13 MARÇ'13 ABRIL'13 MAIG'13 JUNY'13 JULIOL'13 AGOST'13 SETEMBRE'13 OCTUBRE'13 NOVEMBRE'13 DESEMBRE'13

COBRAMENTS 6.903,05 € 12.753,40 € 4.535,08 € 11.095,70 € 5.006,38 € 7.718,95 € 11.276,23 € 19.537,89 € 23.954,39 € 8.633,59 € 19.661,29 € 10.271,30 € 14.611,43 € 18.041,97 € 24.633,70 € 26.083,77 € 9.460,07 € 20.806,19 € 11.627,96 €

Cobraments Vendes 6.903,05 € 12.753,40 € 4.535,08 € 11.095,70 € 5.006,38 € 7.718,95 € 11.276,23 € 19.537,89 € 23.954,39 € 8.633,59 € 19.661,29 € 10.271,30 € 14.611,43 € 18.041,97 € 24.633,70 € 26.083,77 € 9.460,07 € 20.806,19 € 11.627,96 €

Capitalització abono trimestral
Prestec autoempresa
PAGAMENTS 11.802,21 € 14.281,47 € 9.472,63 € 9.515,54 € 11.023,61 € 11.403,53 € 9.076,67 € 13.573,51 € 17.421,61 € 12.759,06 € 11.259,54 € 12.209,04 € 10.449,51 € 12.846,55 € 13.644,74 € 18.609,06 € 9.727,46 € 11.259,54 € 12.797,33 €

Proveïdors 2.754,32 € 5.233,57 € 424,73 € 1.382,28 € 1.975,72 € 2.355,63 € 2.374,16 € 4.525,62 € 8.373,71 € 679,57 € 2.211,65 € 3.161,15 € 3.769,01 € 3.798,65 € 4.596,84 € 8.373,71 € 679,57 € 2.211,65 € 3.161,15 €

Sous i salaris 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 € 5.576,23 €

Seguretat Social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pagament fraccionat IRPF, I.S. 0,00 € 0,00 € 0,00 € ‐914,64 € 0,00 € 0,00 € ‐2.345,38 € 0,00 € 0,00 € 3.031,60 € 0,00 € 0,00 € ‐2.367,39 € 0,00 € 0,00 € 1.187,44 € 0,00 € 0,00 € 588,29 €

Impostos i taxes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Publicitat i promoció 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 € 891,67 €

Lloguers 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 €

Subministraments (llum, aigua, telèfon) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Assegurances 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Manteniment i reparacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Serveis exteriors 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Transports 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

Altres pagaments 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Diferència cobraments-pagaments ‐4.899,16 € ‐1.528,07 € ‐4.937,55 € 1.580,16 € ‐6.017,24 € ‐3.684,57 € 2.199,56 € 5.964,38 € 6.532,78 € ‐4.125,47 € 8.401,75 € ‐1.937,74 € 4.161,91 € 5.195,42 € 10.988,97 € 7.474,71 € ‐267,39 € 9.546,65 € ‐1.169,37 €

Iva repercutit 2.396,10 € 4.426,80 € 136,50 € 1.195,32 € 1.655,85 € 1.962,11 € 1.962,11 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 € 3.139,38 € 3.139,38 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 €

IVA soportat 6.807,73 € 1.658,68 € 757,72 € 980,07 € 1.076,78 € 1.141,09 € 1.141,09 € 1.534,14 € 2.216,45 € 774,91 € 1.130,68 € 1.285,42 € 1.388,32 € 1.388,32 € 1.534,14 € 2.216,45 € 774,91 € 1.130,68 € 1.285,42 €

IVA a pagar/compensar ‐4.411,63 € 2.768,12 € ‐621,22 € 215,25 € 579,07 € 821,02 € 821,02 € 2.299,62 € 4.866,43 € ‐556,51 € 781,83 € 1.363,94 € 1.751,06 € 1.751,06 € 2.299,62 € 4.866,43 € ‐556,51 € 781,83 € 1.363,94 €

Retorn IVA
Pagament IVA

Saldo anterior 67.000,00 € 62.100,84 € 60.572,77 € 55.635,22 € 57.215,38 € 51.198,15 € 47.513,57 € 49.713,13 € 55.677,51 € 62.210,30 € 58.084,83 € 66.486,57 € 64.548,83 € 68.710,75 € 73.906,17 € 84.895,13 € 92.369,85 € 92.102,45 € 101.649,10 €

SALDO ACUMULAT 62.100,84 € 60.572,77 € 55.635,22 € 57.215,38 € 51.198,15 € 47.513,57 € 49.713,13 € 55.677,51 € 62.210,30 € 58.084,83 € 66.486,57 € 64.548,83 € 68.710,75 € 73.906,17 € 84.895,13 € 92.369,85 € 92.102,45 € 101.649,10 € 100.479,73 €

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Vendes JUNY '12 JULIOL'12 AGOST'12 SETEMBRE'12 OCTUBRE'12 NOVEMBRE'12 DESEMBRE'12 GENER'13 FEBRER'13 MARÇ'13 ABRIL'13 MAIG'13 JUNY'13 JULIOL'13 AGOST'13 SETEMBRE'13 OCTUBRE'13 NOVEMBRE'13 DESEMBRE'13
Vendes 11.410,00 € 21.080,00 € 650,00 € 5.692,00 € 7.885,00 € 9.343,40 € 9.343,40 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 € 14.949,44 € 14.949,44 € 18.256,00 € 33.728,00 € 1.040,00 € 9.107,20 € 12.616,00 €

IVA repercutit 2.396,10 € 4.426,80 € 136,50 € 1.195,32 € 1.655,85 € 1.962,11 € 1.962,11 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 € 3.139,38 € 3.139,38 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 €

TOTAL COBRAMENTS 13.806,10 € 25.506,80 € 786,50 € 6.887,32 € 9.540,85 € 11.305,51 € 11.305,51 € 22.089,76 € 40.810,88 € 1.258,40 € 11.019,71 € 15.265,36 € 18.088,82 € 18.088,82 € 22.089,76 € 40.810,88 € 1.258,40 € 11.019,71 € 15.265,36 €

Compres
Proveïdors mat. Primeres 2.396,10 € 4.426,80 € 136,50 € 1.195,32 € 1.655,85 € 1.962,11 € 1.962,11 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 € 3.139,38 € 3.139,38 € 3.833,76 € 7.082,88 € 218,40 € 1.912,51 € 2.649,36 €

Iva soportat 503,18 € 929,63 € 28,67 € 251,02 € 347,73 € 412,04 € 412,04 € 805,09 € 1.487,40 € 45,86 € 401,63 € 556,37 € 659,27 € 659,27 € 805,09 € 1.487,40 € 45,86 € 401,63 € 556,37 €

TOTAL PAGAMENTS 2.899,28 € 5.356,43 € 165,17 € 1.446,34 € 2.003,58 € 2.374,16 € 2.374,16 € 4.638,85 € 8.570,28 € 264,26 € 2.314,14 € 3.205,73 € 3.798,65 € 3.798,65 € 4.638,85 € 8.570,28 € 264,26 € 2.314,14 € 3.205,73 €

Condicions cobrament/pagament Comptat 30 dies 60 dies 180 dies

1. COBRAMENTS

   % previst 50,00% 30,00% 20,00%

2. PAGAMENTS

    % previst 95,00% 5,00%

Cobraments JUNY '12 JULIOL'12 AGOST'12 SETEMBRE'12 OCTUBRE'12 NOVEMBRE'12 DESEMBRE'12 GENER'13 FEBRER'13 MARÇ'13 ABRIL'13 MAIG'13 JUNY'13 JULIOL'13 AGOST'13 SETEMBRE'13 OCTUBRE'13 NOVEMBRE'13 DESEMBRE'13
Vendes comptat 6.903,05 € 12.753,40 € 393,25 € 3.443,66 € 4.770,43 € 5.652,76 € 5.652,76 € 11.044,88 € 20.405,44 € 629,20 € 5.509,86 € 7.632,68 € 9.044,41 € 9.044,41 € 11.044,88 € 20.405,44 € 629,20 € 5.509,86 € 7.632,68 €

Vendes 30 dies
Vendes 60 dies 4.141,83 € 7.652,04 € 235,95 € 2.066,20 € 2.862,26 € 3.391,65 € 3.391,65 € 6.626,93 € 12.243,26 € 377,52 € 3.305,91 € 4.579,61 € 5.426,65 € 5.426,65 € 6.626,93 € 12.243,26 € 377,52 €

Vendes 180 dies 2.761,22 € 5.101,36 € 157,30 € 1.377,46 € 1.908,17 € 2.261,10 € 2.261,10 € 4.417,95 € 8.162,18 € 251,68 € 2.203,94 € 3.053,07 € 3.617,76 €

TOTAL COBRAMENTS 6.903,05 € 12.753,40 € 4.535,08 € 11.095,70 € 5.006,38 € 7.718,95 € 11.276,23 € 19.537,89 € 23.954,39 € 8.633,59 € 19.661,29 € 10.271,30 € 14.611,43 € 18.041,97 € 24.633,70 € 26.083,77 € 9.460,07 € 20.806,19 € 11.627,96 €

Pagaments JUNY '12 JULIOL'12 AGOST'12 SETEMBRE'12 OCTUBRE'12 NOVEMBRE'12 DESEMBRE'12 GENER'13 FEBRER'13 MARÇ'13 ABRIL'13 MAIG'13 JUNY'13 JULIOL'13 AGOST'13 SETEMBRE'13 OCTUBRE'13 NOVEMBRE'13 DESEMBRE'13
Compres comptat 2.754,32 € 5.088,61 € 156,91 € 1.374,02 € 1.903,40 € 2.255,45 € 2.255,45 € 4.406,91 € 8.141,77 € 251,05 € 2.198,43 € 3.045,44 € 3.608,72 € 3.608,72 € 4.406,91 € 8.141,77 € 251,05 € 2.198,43 € 3.045,44 €

Compres 30 dies 144,96 € 267,82 € 8,26 € 72,32 € 100,18 € 118,71 € 118,71 € 231,94 € 428,51 € 13,21 € 115,71 € 160,29 € 189,93 € 189,93 € 231,94 € 428,51 € 13,21 € 115,71 €

Compres 60 dies
Compres 180 dies
TOTAL Pagaments 2.754,32 € 5.233,57 € 424,73 € 1.382,28 € 1.975,72 € 2.355,63 € 2.374,16 € 4.525,62 € 8.373,71 € 679,57 € 2.211,65 € 3.161,15 € 3.769,01 € 3.798,65 € 4.596,84 € 8.373,71 € 679,57 € 2.211,65 € 3.161,15 €

INCREMENT 60%
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12.4 Punt d’equilibri 

 

El punt d’equilibri es defineix com el  llindar de vendes que cobreix totes  les despeses (tant 

les fixes com les variables) i el beneficiés s 0% 

 

Amb  aquest  càlcul,  es  coneix,  amb  les  despeses  fixes  definides  actualment,  quina  és  la 

facturació mínima que necessita  l’empresa per tal de continuar oberta  i a partir de  la qual 

comença a tenir benefici 

COMPTE DE RESULTATS PUNT D'EQUILIBRI MENSUAL PUNT D'EQUILIBRI ANUAL

VENDES O INGRÉS 12.925,57 € 155.106,81 €

DESPESA VARIABLE (30%) 3.877,67 € 46.532,04 €

PUNT D'EQUILIBRI (70%) 12.925,57 € 155.106,81 €

DESPESA FIXE MENSUAL 9.047,90 € 108.574,77 €

BENEFICI O PÈRDUA 0,00 € 0,00 €  

12.9 Taula: Punt d’equilibri 

En conclusió, es determina, que l’empresa, ha de augmentar en un 40% les vendes, en 

referència al segon semestre del 2012, per tal de obtenir un benefici del 0%. O revisar les 

despeses fixes actuals per  tal de poder abaixar l’exigència mínima mensual en referència a 

la facturació. 
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13 Estructura legal i fiscal  

13.1 Constitució de la societat  (tipus d’empresa) 

 

 

13.1 Figura: Esquema Constitució Societat 

Tenint  en  compte  la  importància  d'aquest  tema,  a  continuació  veurem  de  forma 

resumida  quins  són  els  diferents  tipus  d'empresa  segons  una  classificació  que 

inclou diversos criteris. A més, revisarem quins són els tipus d'empresa existents en 

les economies de mercat. 
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TIPUS D'EMPRESA CLASSIFICATS SEGONS DIVERSOS CRITERIS: 

Els  criteris més  habituals  per  establir  una  tipologia  de  les  empreses  [1],  són  els 

següents: 

Segons el Sector d'Activitat: 

‐Empreses del sector primari: També denominat extractiu, ja que l'element bàsic de 

l'activitat  s'obté  directament  de  la  natura:  agricultura,  ramaderia,  caça,  pesca, 

extracció  d'àrids,  aigua,  minerals,  petroli,  energia  eòlica,  etc.  [1]. 

‐Empreses  del  sector  secundari  o  industrial:  Es  refereix  a  aquelles  que  realitzen 

algun procés de transformació de  la matèria primera. Abasta activitats tan diverses 

com  la  construcció,  l'òptica,  la  fusta,  la  tèxtil,  etc.  [1]. 

‐Empreses  del  sector  terciari  o  de  serveis:  Inclou  a  les  empreses  el  principal 

element  és  la  capacitat  humana  per  realitzar  treballs  físics  o  intel∙lectuals. 

Comprèn  també  una  gran  varietat  d'empreses,  com  les  de  transport,  bancs, 

comerç,  assegurances,  hoteleria,  assessories,  educació,  restaurants,  etc.  [1]. 

 

Segons  la Grandària: Existeixen diferents  criteris que  s'utilitzen per determinar  la 

mida  de  les  empreses,  com  el  nombre  d'empleats,  el  tipus  d'indústria,  el  sector 

d'activitat, el valor anual de vendes, etc. No obstant això,  i  indistintament el criteri 

que  s'utilitzi,  les  empreses  es  classifiquen  segons  la  seva  grandària  en: 

‐Grans  Empreses:  Es  caracteritzen  per manejar  capitals  i  finançaments  grans,  en 

general  tenen  instal∙lacions  pròpies,  les  seves  vendes  són  de  diversos milions  de 

dòlars,  tenen  milers  d'empleats  de  confiança  i  sindicalitzats,  compten  amb  un 

sistema  d'administració  i  operació molt  avançat  i  poden  obtenir  línies  de  crèdit  i 

préstecs  importants  amb  institucions  financeres  nacionals  i  internacionals  [2]. 

‐Mitjanes empreses: En aquest  tipus d'empreses  intervenen diversos  centenars de 

persones  i  en  alguns  casos  fins  a milers,  generalment  tenen  sindicat,  hi  ha  àrees 

ben  definides  amb  responsabilitats  i  funcions,  tenen  sistemes  i  procediments 

automatitzats. 
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‐Petites  Empreses:  En  termes  generals,  les  petites  empreses  són  entitats 

independents,  creades  per  ser  rendibles,  que  no  predominen  en  la  indústria  a  la 

qual  pertanyen,  la  venda  anual  en  valors  no  excedeix  un  determinat  límit  i  el 

nombre  de  persones  que  les  conformen  no  excedeix  un  determinat  límit. 

‐Microempreses:  En  general,  l'empresa  i  la  propietat  són  de  propietat  individual, 

els  sistemes de  fabricació  són pràcticament artesanals,  la maquinària  i  l'equip  són 

elementals  i  reduïts,  els  assumptes  relacionats  amb  l'administració,  producció, 

vendes  i  finances  són elementals  i  reduïts  i el director o propietari pot  atendre'ls 

personalment. 

 

Segons  la  Propietat  del  Capital:  Es  refereix  a  si  el  capital  està  en  poder  dels 

particulars, d'organismes públics o de tots dos. En aquest sentit es classifiquen en: 

‐Empresa  Privada:  La  propietat  del  capital  està  en  mans  privades. 

‐Empresa Pública: És el tipus d'empresa en la qual el capital li pertany a l'Estat, que 

pot ser Nacional, Provincial o Municipal. 

‐Empresa  Mixta:  És  el  tipus  d'empresa  en  la  qual  la  propietat  del  capital  és 

compartida entre l'Estat i els particulars. 

 

Segons  l'Àmbit d'activitat: Aquesta classificació és  important quan es vol analitzar 

les  possibles  relacions  i  interaccions  entre  l'empresa  i  el  seu  entorn  polític, 

econòmic  o  social.  En  aquest  sentit  les  empreses  es  classifiquen  en: 

‐Empreses  locals:  Aquelles  que  operen  en  un  poble,  ciutat  o  municipi. 

‐Empreses Provincials: Aquelles que operen en  l'àmbit geogràfic d'una província o 

estat d'un país . 

‐Empreses  Regionals:  Són  aquelles  les  vendes  involucren  a  diverses  províncies  o 

regions. 

‐Empreses  Nacionals:  Quan  les  seves  vendes  es  realitzen  en  pràcticament  tot  el 

territori d'un país o nació . 

‐Empreses  Multinacionals:  Quan  seves  activitats  s'estenen  a  diversos  països  i  la 

destinació dels seus recursos pot ser qualsevol país. 
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Segons  la  destinació  dels  Beneficis:  Segons  la  destinació  que  l'empresa  decideixi 

atorgar als beneficis econòmics (excedent entre  ingressos  i despeses) que obtingui, 

poden categoritzar‐se en dos grups: 

‐Empreses  amb  ànim  de  lucre:  els  excedents  passen  a  poder  dels  propietaris, 

accionistes, etc … 

‐Empreses  sense  ànim  de  lucre:  En  aquest  cas  els  excedents  es  bolquen  a  la 

mateixa empresa per permetre el seu desenvolupament . 

Segons  la  Forma  Jurídica:  La  legislació  de  cada  país  regula  les  formes  jurídiques 

que  poden  adoptar  les  empreses  per  al  desenvolupament  de  la  seva  activitat  [1]. 

L'elecció de  la  forma  jurídica condicionarà  l'activitat,  les obligacions, els drets  i  les 

responsabilitats  de  l'empresa  En  aquest  sentit,  les  empreses  es  classifiquen  en 

termes generals a: 

‐Unipersonal:  L'empresari  o  propietari,  persona  amb  capacitat  legal  per  exercir  el 

comerç, respon de manera  il∙limitada amb tot el seu patrimoni davant  les persones 

que  es  puguin  veure  afectades  per  l'accionar  de  l'empresa  [1]. 

‐Societat  Col∙lectiva:  En  aquest  tipus  d'empreses  de  propietat  de  més  d'una 

persona, els socis responen també de manera  il∙limitada amb el seu patrimoni,  i hi 

ha  participació  en  la  direcció  o  gestió  de  l'empresa  [1]. 

‐Cooperatives:  No  posseeixen  ànim  de  lucre  i  són  constituïdes  per  satisfer  les 

necessitats o interessos socioeconòmics dels cooperativistes, que també són alhora 

treballadors,  i  en  alguns  casos  també  proveïdors  i  clients  de  l'empresa  [1]. 

‐Comanditàries: Posseeixen dos  tipus de socis:   els col∙lectius amb  la característica 

de  la  responsabilitat  il∙limitada  i  els  comanditaris  la  responsabilitat  es  limita  a 

l'aportació de capital efectuat. 

‐Societat  de  Responsabilitat  Limitada:  Els  socis  propietaris  d'aquestes  empreses 

tenen  la  característica  d'assumir  una  responsabilitat  de  caràcter  limitada, 

responent només per capital o patrimoni que aporten a l'empresa. 

L'administració d'aquesta  societat està més burocratitzada  ja que és utilitzada per 

empreses amb un gran nombre de  treballadors,  sent un dels majors  inconvenients 

el que el capital social es compon de participacions  i en el cas de voler transferir a 

una altra persona suposa certes dificultats burocràtiques. 
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Característiques: 

‐La  Llei  2/1995  de  23  de març  regula  les  societats  de  responsabilitat  limitada,  a 

partir de la qual es poden constituir SL unipersonals. 

‐Es tracta d'una societat de caràcter predominantment capitalista. 

‐No pot atreure capitals aliens mitjançant l'emissió d'obligacions. 

‐El  capital  social  no  podrà  ser  inferior  a  3.000  euros,  i  es  desemborsarà 

íntegrament des del seu origen. 

‐La  seva  gestió  i  representació  s'encomana  a  òrgans  específics  com  ara  la  Junta 

General i Administradors. 

‐En  la  denominació  de  la  companyia  haurà  de  figurar  la  indicació  de  "Societat  de 

Responsabilitat  Limitada",  "Societat  Limitada",  o  les  seves  abreviatures  "SRL"  o 

"SL". 

 

Encara que el normal és que hi hagi dos  socis o més,  també hi ha  la modalitat de 

Societat Limitada Unipersonal. Sorgeix com a resposta de l'empresari individual per 

exercir  la  seva  indústria  o  comerç  amb  responsabilitat  limitada  enfront  dels  seus 

creditors. 

Pot haver dos tipus de societats unipersonals: 

A) La constituïda per un únic soci, sigui persona natural o jurídica. 

B) La constituïda per 2 o més socis quan totes  les participacions hagin passat a 

ser propietat d'un únic soci. 

Necessàriament  han  de  constar  en  escriptura  pública  que  s'ha  d'inscriure  en  el 

Registre Mercantil. 

El soci únic exercirà  les competències de  la Junta General,  les seves decisions s'han 

de  consignar en  acta  sota  la  seva  signatura o  la del  seu  representant,  i  les poden 

executar i formalitzar el propi soci o pels administradors de la societat. 

 

Societat  Anònima:  Tenen  el  caràcter  de  la  responsabilitat  limitada  al  capital  que 

aporten,  però  tenen  l'alternativa  de  tenir  les  portes  obertes  a  qualsevol  persona 

que  desitgi  adquirir  accions  de  l'empresa.  Per  aquest  camí,  aquestes  empreses 

poden realitzar ampliacions de capital, dins de les normes que les regulen. 
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Aquesta  àmplia  varietat  d'organitzacions  empresarials  es  divideix  en  termes 

generals  en  els  següents  tipus  d'empresa,  segons  l’economia  de  mercat: 

‐Empreses  de  propietat  individual:  En  general,  aquest  tipus  d'empresa  es  troba 

constituïda pel professional,  l'artesà o el comerciant que opera pel seu compte un 

despatx, un  taller o  una botiga, però,  en  l'actualitat  també  s'ha de  considerar  els 

milions  de  treballadors  o  emprenedors  a  Internet  que  han  iniciat  i mantenen  un 

negoci a la Xarxa o presten serveis a través d'ella: 

L'empresa  individual té un  inconvenient, el de no poder estendre generalment més 

enllà  de  cert  límit,  perquè  depèn  d'una  sola  persona,  si  aquesta mor,  envelleix  o 

malalta, l'empresa pot desaparèixer. 

Societat  col∙lectiva:  Dues  o més  persones  qualssevol  poden  unir‐se  i  formar  una 

societat col∙lectiva. Cadascuna acorda aportar part del treball  i del capital, quedar‐

se  amb  un  percentatge  dels  beneficis  i  compartir,  per  descomptat,  les  pèrdues  o 

deutes. 

La  societat  col∙lectiva  es  caracteritza  per  tenir  socis  que  responen  solidària  i 

il∙limitadament per deutes de la societat. 

Si una persona  (un soci) posseeix un 1 per 100 d'aquesta  i  fallida,  llavors haurà de 

pagar  l'1 per 100 de  la deutes  i els altres socis el 99 per 100. Però si els altres socis 

no  poden  pagar,  aquesta  persona  podria  ser  obligada  a  pagar‐ho  tot,  fins  i  tot 

encara que això signifiqués vendre les seves apreciades propietats per això. 

El perill de  la  responsabilitat  il∙limitada  i  la dificultat d'obtenir  fons, expliquen per 

què  les societats col∙lectives  tendeixen a ser empreses petites  i personals, com  les 

agrícoles  i el comerç al detall. Senzillament, són massa arriscades en  la majoria de 

les situacions. 

‐Societat  anònima:  És  una  entitat  jurídica  independent  i,  de  fet,  és  una  persona 

jurídica que pot  comprar,  vendre, demanar  crèdits, produir béns  i  serveis  i  signar 

contractes.  Gaudeix  a  més,  de  responsabilitat  limitada,  el  que  vol  dir  que  la 

inversió  i  l'exposició  financera  de  cada  propietari  en  ella  es  limita  estrictament  a 

una quantitat específica. 
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Aquest  tipus d'empresa, es  caracteritza per  incorporar molts  socis accionistes que 

aporten diners per  formar un capital social  la suma possibilita  realitzar operacions 

que serien impossibles per l'organitzador en forma individual. 

Les característiques de la societat anònima són:  

A) El capital està representat per accions.  

B) Els accionistes o socis que  la formen, enfront de  les obligacions contretes tenen 

una responsabilitat limitada.  

C)  Són  estrictament  societats  de  capitals,  el  nombre  dels  seus  accionistes  és  il  ∙ 

limitat, i això li permet reunir i utilitzar els capitals de moltes persones.  

D)  Té  existència  il∙limitada,  la  mort  o  la  incapacitat  d'alguns  dels  seus  socis  no 

implica la dissolució de la societat.  

E)  La  raó  social  ha  de  ser  adequada  a  l'objecte  per  al  qual  s'ha  constituït,  no  es 

designa amb el nom dels socis. 

 

13.2 Fiscalitat 

La societat  limitada  té personalitat  jurídica pròpia, per  tant, és ella qui realitza  les 

seves declaracions, no els socis. 

La  societat  pagarà  el  impost  de  societats  sobre  els  beneficis  comptables,  un  25% 

fins als primers 120.000 euros i a partir d'aquí, el 30%. 

Trimestralment declara  l’Iva  i com tindrà treballadors, el model 110 de retencions. 

A  partir  de  l'any  següent  a  la  seva  constitució,  i  si  ha  obtingut  beneficis,  pagarà 

també  el  model  202  (pagament  a  compte  de  el  sobre  societats,  la  quantitat  es 

dedueix després del total de exe  impost a pagar). El 202 es  liquida el 20 d'abril, 20 

d'octubre i 20 de desembre. 

El  soci  treballador percebrà una nòmina, però  sense  seguretat  social perquè  si és 

administrador,  ha  de  cotitzar  per  autònoms,  encara  que  sigui  treballador  de  la 

societat també.  

L'empresa  retindrà  el  percentatge  d’  IRPF  que  li  correspongui  segons  la  nòmina 

estipulada,  que  ingressarà  amb  la  resta  de  retencions  dels  treballadors 

trimestralment en el model 110. 
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Anualment,  cal  presentar  a més  el model  190  (resum  del  110)  i  el  390  (resum  de 

l’Iva). 

Si  repartiu  dividends,  s'aplica  un  19%  de  retenció  sobre  el  brut,  que  s'ingressa  a 

Hisenda mitjançant el model 123. 

Al gener, presentareu també el resum anual d'aquest que és el 193.  

Els  dividends  tributen  en  renda  només  al  21%  (exempts  els  primers  1500  euros 

d'import),  per  tant,  com  ja  us  han  retingut  un  19%,  us  surt  gairebé  a  l'una  els 

comptes. 

1. MODALITAT DE TRIBUTACIÓ 

Des  del  punt  de  vista  fiscal,  aquestes  societats  tributen  per  el  sobre  Societats. 

El  sobre  Societats  és  un  impost  de  naturalesa  personal  i  de  caràcter  directe  que 

grava  les  rendes  obtingudes  per  les  societats  i  altres  persones  jurídiques  no 

subjectes a IRPF. 

El  fet  imposable en el  sobre  societats ve donat per  l'obtenció de  renda, qualsevol 

que  sigui  el  seu  origen,  així  com  pels  increments  patrimonials  que  es  produeixin. 

 

2. BASE IMPOSABLE 

Pel  que  fa  a  la  base  imposable  de  el,  hem  de  partir  que  el  fet  imposable  és 

l'obtenció  de  renda  per  la  societat,  estimant‐se  la  renda  obtinguda  com  la 

diferència  entre  els  ingressos  i  les  despeses  deduïbles,  sumant  o  restant  els 

increments patrimonials que es produeixin en l'exercici. 

La  base  imposables  està  constituïda  per  l'import  de  la  renda  que  s'obtingui  en 

l'exercici  deduint  les  bases  imposables  negatives  d'exercicis  anteriors. 

El  període  impositiu  coincidirà  amb  l'exercici  econòmic  de  la  societat,  no  podent 

excedir  de  dotze  mesos,  llevat  que  la  societat  s’extingís,  que  en  aquest  cas,  el 

període impositiu es reduirà en proporció a tal exercici. 

Un  altre  concepte  a  tenir  en  compte  a  l'hora  de  la  determinació  de  la  base 

imposable és el de les amortitzacions. 

L'amortització és  l'import en euros de  la pèrdua de valor d'un bé,  tant pel pas del 

temps com pel desgast produït per l'ús. 
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El  concepte  d'amortització  és  important  en  el  sobre  societats  perquè: 

‐Té la consideració de despesa deduïble 

‐És  aplicable  no  només  als  immobilitzats materials  (edificis, maquinària, mobiliari 

sinó  també  als  immaterials  (patents,  programes  informàtics  ...) 

Hem de destacar  la  importància que  les empreses estableixin un pla d'amortització 

per a cada element de  l'immobilitzat que adquireixin. En aquest pla d'amortització 

s'ha de  tenir en  compte el valor d'adquisició  i el valor  residual que es preveu que 

tindrà al cap d'uns anys. 

 

A  l'hora  de  determinar  la  base  imposable  hem  de  tenir  en  compte  els  ingressos  i 

despeses que s'han produït en l'exercici econòmic. 

 

Es consideren INGRESSOS COMPUTABLES: 

‐Els derivats de l'activitat econòmica. 

‐Les subvencions obtingudes. 

‐Les cessions de béns a canvi d'un preu ... 

 

Són  DESPESES  DEDUÏBLES  tots  aquells  que  resulten  necessaris  per  a  l'obtenció 

d'ingressos i, a més les amortitzacions: 

SÓN despeses deduïbles, entre d'altres: 

‐Les despeses de personal. 

‐Les matèries primes. 

‐Les despeses financeres. 

‐Els lloguers. 

‐Els subministraments (llum, telèfon ....) 

‐Les amortitzacions anuals 

 

Per contra, NO SÓN deduïbles: 

‐La comptabilització del propi Impost sobre Societats. 

‐Les sancions, multes i recàrrecs. 

‐Els donatius i altres liberalitats ... 
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Els INCREMENTS i DISMINUCIONS DE PATRIMONI empresarial són les variacions que 

es produeixin en el mateix, a l'alça o a la baixa, que tinguin la seva causa en: 

‐Pèrdues fortuïtes en tot o part del patrimoni 

‐Per venda, donació o intercanvi de béns. 

‐Per venda d'accions o participacions. 

‐Per incorporació de béns, drets, diners ... 

2. TIPUS IMPOSITIU 

Un  cop  obtinguda  la  base,  hem  d'aplicar  el  tipus  impositiu  general  del  30%,  de 

manera que obtindrem la QUOTA INTEGRA. 

A  la quota  íntegra  se  li apliquen  les diferents deduccions  i bonificacions  regulades 

normativament i s'obté a QUOTA A INGRESSAR. Entre elles podem citar: 

‐Activitats de recerca científica i innovació tecnològica. 

‐Deduccions per evitar la doble imposició internacional. 

‐Deducció per al foment de es TIC a empreses de reduïda dimensió. 

‐Deducció per inversió en béns d'interès cultural. 

‐Deducció per creació d'ocupació treballadors minusvàlids. 

‐Deduccions per activitats d'exportació. 

‐Deducció  per  incentivar  la  realització  de  determinades  activitats  culturals 

(cinematografia, edició de llibres ...) 

‐Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. 

‐Deduccions  per  inversions  destinades  a  la  protecció  del  medi  ambient. 

‐Bonificacions  per  rendes  obtingudes  a  Ceuta  i  Melilla  .... 

 

4.REDUCCIONS 

Per  períodes  impositius  iniciats  a  partir  de  l'1  de  gener  de  2011  s’han  introduït 

certes  modificacions  del  Text  Refós  de  la  Llei  de  el  sobre  societats,  sent  de 

ressaltar  les  novetats  que  s'introdueixen  en  l'aplicació  d'una  sèrie  d'incentius  o 

"rebaixes" fiscals: 
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Canvi en el concepte d'empreses de reduïda dimensió (ERD) 

S'entendrà que són empreses de reduïda dimensió  les que el seu  import de  la xifra 

de negocis en el període  impositiu  immediat anterior sigui  inferior a 10 milions de 

euros.  Quan  l'entitat  sigui  de  nova  creació,  l'import  de  la  xifra  de  negocis  es 

referirà  al  primer  període  impositiu  en  què  s'exerceixi  efectivament  l'activitat. 

A més  s'afegeix un quart punt  a  la  redacció de  l'article  108 de  la  Llei de  el  sobre 

societats (LIS): 

"Els incentius fiscals establerts en aquest capítol també seran d'aplicació en els tres 

períodes  impositius  immediats  i  següents  a  aquell  període  impositiu  en  què 

l'entitat o conjunt d'entitats a què es refereix l'apartat anterior arribin a la referida 

xifra  de  negocis  de  10 milions  d'euros  ,  sempre  que  aquestes  hagin  complert  les 

condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió  tant en aquell període 

com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim. 

 

Tipus  de  gravamen  reduït  per  creació  o  manteniment  d'ocupació 

S'introdueix una reducció en el tipus de gravamen aplicable a  les petites  i mitjanes 

empreses.  que  disposin  d’un  l'import  net.  de  la  xifra  de  negocis.  en  els  períodes 

impositius  iniciats  dins  dels  anys  2011.  que  sigui  inferior  a  5 milions  d'euros  i  la 

plantilla  mitjana  en  els  mateixos  sigui  inferior  a  25  empleats,  que  creïn  o 

mantinguin ocupació. 

 

Les  entitats  que  compleixin  els  requisits  anteriors  tributaran  d'acord  amb  la 

següent escala: 

a) Per  la part de base  imposable compresa entre 0  i 300.000 euros, al tipus del 

20% 

b) Per la part de base imposable restant, al tipus del 25%. 

 

Per aplicar aquesta nova escala, cal que durant els dotze mesos  següents a  l’inicia 

del període impositiu, la plantilla mitjana de l'entitat, no sigui inferior a la unitat i a 

més,  que  tampoc  sigui  inferior  a  la  plantilla mitjana dels  dotze mesos  anteriors  a 

l’inicia del primer període impositiu. 
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Llibertat  d'amortització  en  elements  nous  de  l'actiu  material  fix. 

Les  inversions  en  elements  nous  de  l'immobilitzat  material  i  de  les  inversions 

immobiliàries  afectes  a  activitats  econòmiques,  posats  a  disposició  del  subjecte 

passiu  en  els  períodes  impositius  iniciats  dins  dels  anys  2011,  2012,  2013,  2014  i 

2015, podran ser amortitzades  lliurement. La deducció no estarà condicionada a  la 

seva  imputació  comptable  en  el  compte  de  pèrdues  i  guanys. 

Aquest  règim  també  s'aplicarà  a  les  inversions  realitzades mitjançant  contractes 

d'arrendament  financer  que  compleixin  les  condicions  establertes  en  l'article  115 

d'aquesta  Llei,  per  subjectes  passius  que  determinin  la  seva  base  imposable  pel 

règim  d'estimació  directa,  a  condició  que  s'exerceixi  l'opció  de  compra. 

 

B. EL SOBRE EL VALOR AFEGIT 

L'IVA és un impost de naturalesa indirecta que recau sobre el consum. Per entendre 

el  funcionament  d'aquest  impost  és  necessari  tenir  present  dues  qüestions: 

 

a) L'IVA actua en  totes  les  fases de producció d'un bé, des que és matèria primera 

fins que es posa a disposició del consumidor  i, no obstant això, només es grava el 

valor afegit en cada fase. 

b) La càrrega de el recau sobre el consumidor final, tenint aquesta consideració 

aquell  consumidor  que  no  pugui  deduir  l’Iva  suportat. 

 

El productor o comerciant estan subjectes a el  ja que el suporten en cadascuna de 

les  compres  de  béns  i  serveis  que  realitzen  (IVA  SUPORTAT),  però  carreguen  als 

seus  clients  l'import  de  l’Iva  en  la  vendes  o  serveis  realitzats  (IVA  REPERCUTIT). 

 

La  Ley37/1992,  de  28  de  desembre,  actualitzada  per  primer  cop  amb  la  Llei 

26/2009 de PGE/2010 (BOE de 24/12/2009) i tornada a modificar amb Reial Decret‐

ley 20/2012 que va modificar els tipus d'IVA amb efectes des 01.09.2012. 

Distingeix  entre  tres  tipus  d'IVA  i  només  determina  quines  operacions  tributen  al 

tipus reduït o superreduït, les restants queden subjectes al tipus general.  
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En  termes generals  com més bàsica és  la necessitat d'un producte, menor és  l’Iva 

que se li aplica. Els tipus d'IVA vigents en l'actualitat són: 

 

IVA general  (21%). És el percentatge que s'aplica per defecte a tots els productes  i 

serveis. Electrodomèstics,  roba,  calçat,  tabac, bricolatge,  serveis de  lampisteria  ... 

La majoria d'articles estan subjectes a aquest tipus. 

 

IVA  reduït  (10%).  La  llista de productes  i  serveis que  tributen a un  tipus  reduït és 

molt  llarga  i  inclou  els  aliments  en  general  (excepte  els  que  suporten  un  IVA 

superreduït);  transport  de  viatgers,  serveis  d'hostaleria,  entrades  a  espectacles, 

serveis  funeraris, perruqueries, dentistes; edificis, habitatges  i complements per al 

diagnòstic o alleugeriment de malalties. 

 

IVA  superreduït  (4%).  S'aplica  als  productes  de  primeríssima  necessitat  i  reben 

aquesta  consideració  el  pa,  llet,  ous,  fruites,  verdures,  hortalisses,  cereals  i 

formatges.  A  més,  també  es  beneficien  d'aquest  IVA  els  llibres  escolars, 

medicaments d'ús humà.... 

 

Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i 

liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació 
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14 Pla de llançament 

14.1 Tràmits administratius 

 

Obrir un negoci exigeix complir un cicle de tasques administratives  imprescindibles 

perquè se segueixin els requisits legals fixats al nostre país. 

A  continuació mostrem una  guia bàsica dels principals  tràmits  comuns  a  totes  les 

empreses,  els  específics  per  societats  limitades,  així  com  una  sèrie  de  diagrames 

que et permetran fer‐te una idea clara dels passos a seguir. 

 

14.1 Figura: Esquema Tràmits Administratius per Obertura 

Tràmits genèrics 

 Declaració prèvia a l'inici d'operacions 

La  presentació  d'aquesta  declaració,  que  s'efectuarà  en  l'Administració  d'Hisenda 

corresponent al domicili fiscal de l'empresari, és necessària per poder deduir les quotes de el 

sobre el valor afegit suportades abans de l'inici de l'activitat 

 Llicència d'obres: majors i menors 

Cada Ajuntament, regula aquesta matèria d'acord amb diversos procediments, però sempre 

subjectes a la Llei del Sòl i els reglaments urbanístics que el desenvolupen. 
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Ens remeten a normatives particulars, sobretot per  llicències d'obres  i activitats,  i altres es 

basen en la regulació d'àmbit estatal que existeix sobre la matèria. 

Quan per a la posada en marxa de l'empresa sigui necessari dur a terme obres en els locals o 

terrenys  en  els que  exercirà  la  seva  activitat,  caldrà  sol∙licitar de  l'Ajuntament  la  llicència 

d'obres. La concessió d'aquesta llicència suposa el reconeixement, per part de l'Ajuntament 

corresponent,  de  l'adequació  de  les  obres  que  es  projecten  realitzar  amb  la  normativa 

urbanística vigent. 

 Llicència d'activitat: classificada i no classificada 

La  llicència  d'activitat  té  per  objecte  la  posada  en  ús  dels  edificis,  locals  o  instal  lacions, 

prèvia constatació per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament que han estat efectuats de 

conformitat  i  que  es  troben  degudament  acabats  i  aptes,  segons  les  condicions 

urbanístiques, ambientals i de seguretat del seu destí específic.  

Hauran de sol licitar: 

a) Els primers establiments 

b) Els trasllats a altres locals 

c) Els canvis de titularitat dels locals 

d) Les  variacions  i  ampliacions  d'activitats  desenvolupades  en  els  locals,  encara  que 

continuï el mateix titular 

e) Les ampliacions de locals. 

 

La  llicència  d'activitat  se  sol  licitarà  pels  titulars  de  l'activitat  econòmica  prèviament  a 

l'exercici  o  posada  en  marxa  de  la  mateixa.  En  sol∙licitar  la  llicència  d'activitat  per  a 

l'establiment  s'ha  d'acreditar  la  liquidació  de  les  taxes  mitjançant  l'oportuna  carta  de 

pagament. 

 Impost d'activitats econòmiques (I.A.E.) 

La  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  va  implantar  el  d'Activitats  Econòmiques,  que 

substitueix a les tarifes de llicència fiscal d'activitats comercials , industrials , de professionals 

i  artistes,  així  com  als  impostos municipals  sobre  la  radicació,  la  publicitat  i  les  despeses 

sumptuàries . 
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El d'Activitats Econòmiques és un  impost anual,  i segons el que estableix  l'art. 79 de  la Llei 

Reguladora  d'Hisendes  Locals,  el  fet  imposable  de  el,  està  constituït  pel mer  exercici  en 

territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques. 

Els  ajuntaments  han  fixat  els  coeficients  i  índexs  a  aplicar  sobre  les  quotes  mínimes 

municipals de les tarifes de el i són diferents en cada municipi, per la qual cosa remetem a la 

informació  que  li  puguin  subministrar  a  cada  entitat  local. Anualment  es  ve  corregint  els 

índexs a aplicar i de manera excepcional es poden veure modificats per circumstàncies com 

ara obres municipals en els seus voltants o casos de força major. 

 Declaració censal d'inici d'activitat 

Aquesta declaració s'ha de presentar per empreses i professionals, amb anterioritat a l'inici 

de l'activitat, en l'Administració d'Hisenda corresponent al seu domicili fiscal. 

En aquesta declaració, al marge de les dades identificatives, apareix la situació tributària de 

l'empresari així com les declaracions i liquidacions que està obligat a presentar. 

Quant  a  l'afiliació  a  la  Seguretat  social,  la  Tresoreria  reconeix  la  condició  d'inclosa  en  el 

sistema  de  la  Seguretat  Social  a  la  persona  que,  per  primera  vegada,  fa  una  activitat 

determinant de la seva inclusió. L'afiliació és obligatòria, única i general, vitalícia i exclusiva. 

 Alta en els règims corresponents 

Règim Especial de Treballadors Autònoms 

Als efectes d'aquest règim especial, s'entén com a treballador per compte propi o autònom, 

aquell  que  realitza  de  forma  habitual,  personal  i  directa  una  activitat  econòmica  a  títol 

lucratiu,  sense  subjecció  per  ella  a  contracte  de  treball  i  encara  que  utilitzi  el  servei 

remunerat d' altres persones, sigui o no titular d'empresa individual o familiar. 

Es  presumirà,  excepte  prova  en  contra,  que  en  l'interessat  concorre  la  condició  de 

treballador per compte propi o autònom si el mateix ostenta  la titularitat d'un establiment 

obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg. 

Documents 

Imprès de sol∙licitud d'alta. Normalitzat 

Fotocòpia de l'alta en el d'Activitats Econòmiques 

Fotocòpia del D.N.I. / C.I.F. 

Escriptura pública de la societat mercantil o Contracte de constitució de la Comunitat 

de Béns 
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Certificat del col∙legi corresponent, per les activitats professionals 

Règim general de la Seguretat Social 

S‘haurà  de  donar  d’alta  en  la  seguretat  social  a  tot  aquell  treballador  que  formi 

part de la plantilla. 

 Comunicació d'obertura del centre de treball 

Correspon  a  l'empresari  l'obligació  d'efectuar  la  comunicació  a  l'autoritat  laboral 

corresponent de  la Comunitat autònoma  (Servei Territorial corresponent del Departament 

d'Empresa  i Ocupació), de l'obertura d'un centre de treball o  la represa de  la seva activitat 

després d'alteracions, ampliacions o transformacions d'importància. 

La comunicació s'efectuarà dins dels trenta dies següents a l'obertura d'un centre de treball 

o  represa de  l'activitat en el  supòsit prèviament descrit.  En el  cas d'obres de  construcció 

l'avís previ haurà d'efectuar  abans del  començament dels  treballs.  La  comunicació només 

s'ha de realitzar quan l'empresari té treballadors al seu càrrec. 

 Formalització dels contractes de treballs 

Un cop seleccionades les persones que ocuparan els diferents llocs de l'empresa i després de 

donar‐les  d'alta  a  la  Seguretat  Social,  caldrà  formalitzar  els  corresponents  contractes  de 

treball, que quan es realitzin per escrit hauran de registrar en l'Oficina d'Ocupació. 

 Llibres de visita 

D'acord amb  la  legislació  laboral, a més de  comunicar  l'obertura del centre de  treball, els 

empresaris  hauran  d'adquirir  i  segellar  a  la  Direcció  Provincial  del Ministeri  de  Treball  i 

Seguretat Social el  llibre de visita, que haurà de  tenir  l'empresa a disposició de  l'autoritat 

laboral en  cada  centre de  treball, amb  independència que  tingui o no  treballadors  al  seu 

servei. 

 Tràmits específics i altres requeriments 

Normativa que el centre de treball a de complir com a mínim: 

Codigo Tècnico de la edificació: 

CTE DB‐SI 

CTE DB‐SUA 

TAULES TAAC (Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)  
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DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 

de  novembre,  de  promoció  de  l'accessibilitat  i  de  supressió  de  barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Nom comercial i rètol de l'establiment 

S'entén per nom comercial el signe o denominació que serveix per  identificar una persona 

física o  jurídica en  l'exercici de  la seva activitat empresarial  i que distingeix  la seva activitat 

de les activitats idèntiques o similars. 

Podran ser noms comercials: 

Els  noms  patronímics,  les  raons  socials  i  les  denominacions  de  les  persones 

jurídiques. 

Les denominacions de fantasia. 

Les denominacions al∙lusives a fi de l'activitat empresarial. 

Els anagrames. 

Qualsevol combinació dels signes que, amb caràcter enunciatiu, es mencionen en els 

apartats anteriors. 

Les societats podran tenir un nom comercial o marca diferent de la seva denominació social. 

El  Registre  del  nom  comercial  no  té  caràcter  obligatori,  i  confereix  al  seu  titular  el  dret 

exclusiu a utilitzar‐lo en el tràfic econòmic. 

La inscripció del mateix es realitzarà en el Registre de la Propietat Industrial, acompanyant a 

la sol∙licitud  l'alta en el d'Activitats Econòmiques corresponent a  l'activitat empresarial que 

pretén distingir amb el nom sol∙licitat. 

S'entén per rètol d'establiment el signe o denominació que serveix per donar a conèixer al 

públic un establiment i per distingir‐lo d'altres destinats a activitats idèntiques o similars.  

En registrar un rètol s'expressarà en el municipi on radiqui l'establiment i les sucursals per a 

les quals se sol∙liciti, així com les activitats a què es destini. 

 Diagrames segons el tipus de tràmits 

La Figura del notari 

Es descriuen és aquest esquema  les principals  funcions del notari en el procés de  creació 

d'empreses. 
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Dels  tres sistemes que existeixen en  la  realitat  internacional per organitzar el  tràfic 

jurídic: document privat, document públic i document administratiu, no hi ha cap dubte que 

el notarial o de document públic, és el més estès. 

El sistema notarial o de document públic és  l'adoptat en  la seva majoria per  la Unió 

Europea (amb l'excepció de Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca). 

Els notaris són alhora professionals del Dret i funcionaris públics. 

El notari  assessora  jurídicament  a  l'òrbita del dret  civil, Privat  i Mercantil,  amb  les 

seves corresponents connexions fiscals. 

Atorga escriptures de poders en general, Poders generals per a plets i especials per a 

altres  facultats, que  faculten  a  l'apoderat  /  s per  actuar en nom  i en  representació de  la 

societat poderdant (persona o societat que efectua el nomenament) 

Aixeca actes notarials (p. ex. De les Juntes Universals de les Societats Mercantils) que 

donen fe de determinats fets, i contra les que només es pot interposar querella criminal. 

Atorga  escriptures  de  compravenda,  alienacions,  permutes,  contractes 

d'arrendament, de préstecs hipotecaris, etc. exigint les llicències i autoritzacions necessàries. 

Atorga escriptures de constitució de les societats mercantils. 

Atorga un  altre  tipus d'escriptures  com  les de  fusió de  societats,  la  transformació, 

l'ampliació,  la  reducció del capital, modificació dels estatuts, escissió, dissolució,  liquidació 

de la societat, etc. 

Tràmits Constitució d'una Societat Tipus 

‐Sol∙licitud del Certificat Negatiu de Denominació (CNN): 

Registre Mercantil Central  (vigència 2 mesos) a efectes de  l'atorgament de  l'escriptura. El 

nom queda reservat per 15 mesos. Registre Mercantil Central. 

‐Dipòsit Bancari en l'entitat financera: 

Societat Limitada (3.005,06€). 

‐Redacció  d'Estatuts  i  Atorgament  de  l'Escriptura  de  Constitució  (el  notari  redacta 

l'escriptura, s'atorga la mateixa i es subscriuen els estatuts davant el notari): 

La constitució de la societat es realitza en un sol acte, anomenat "fundació simultània) 

‐ Obtenció del NIF provisional aportant còpia simple de l'escriptura (s'exigeix per tramitar la 

inscripció  al  Registre  Mercantil.  Es  sol∙  licita  una  vegada  atorgada  a  l'escriptura  i  amb 
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anterioritat  a  la  liquidació  de  el  sobre  Transmissions  Patrimonials  i  Actes  Jurídics 

Documentats (ITPYAJD) (validesa 6 mesos). AEAT 

‐ Liquidació del  ITPYAJD, per operacions societàries  Impost de Societats  (IS) 1% del capital 

social (dins de 30 dies hàbils següents a l'atorgament de l'escriptura). 

Comunitat Autònoma Corresponent 

‐Inscripció de la Societat en el Registre Mercantil de Madrid, en el termini de dos mesos des 

de l'atorgament de l'escriptura. (Aquest registre s'encarregarà de completar la publicitat de 

la  fundació  de  la  societat  mitjançant  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  del  Registre 

Mercantil (BORME). Registre Mercantil Corresponent 

‐Obtenció del NIF definitiu, un cop inscrita la Sociedad. AEAT 

‐Legalització dels llibres de les societats. Registre Mercantil Corresponent 

‐ Col∙legiació professional si l'exercici de l'activitat professional. 

 

14.2  Calendari d’accions 

 

14.2 Figura: Calendari d’accions 
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15 Conclusió 

Un pla d’empresa és una eina molt útil en la gestió de la companyia per tal de convertir‐la en 

competitiva. Ja que, fa plantejar, quins són els objectius empresarials a conseguir i de quins 

mitjans humans, tècnics  i econòmics disposem, per tal de fer realitat tot allò que volem. A 

més ens dóna l’oportunitat de conèixer la viabilitat de l’empresa tal i com la tenim pensada, 

minimitzar els errors i obtenir les màximes garanties. 

A  l’hora  de  reemprendre  una  empresa,  qualsevol  acció  que  es  faci  sense  una  valoració 

prèvia, pot ampliar el risc de fracàs i abocar‐nos a una gran pèrdua de recursos i esforços. 

Es evident, que també es possa en  joc el factor sort  i possiblement hi ha emprenedors que 

han possat en marxa una idea, sense prèvia plannificació, i els ha sortir bé, però segurament 

no han pogut fer un seguiment de la seva trajectòria tant organitzada. 

El  plà  d’empresa,  ha  de  ser  flexible,  realista  i  aplicable.  Per  aquest  motiu,  també  és 

important  fixar‐se  plaços  de  control  periòdicament,  perquè  és  important  avançar‐se  als 

esdeveniments  i tenir el control de  la situació, ja que per contra, ens estariem enganyant a 

nosaltres mateixos. 

Com  que  en  el  nostre  cas  s’ha  realitzat  un  pla  d’empresa  a  curt  termini,  se’ns  dóna  la 

oportunitat,  de  poder  analitzar  els  resultats  un  cop  transcorregut  aquest  temps  i  fer 

modificacions en l’empresa adaptan‐se als nous objectius marcats. 

La realització d’un pla d’empresa, és una pràctica molt  interessant,  ja que ens dóna peu a 

analitzar  en  quina  situació  es  troba  el  sector,  la  competència,  analitzar  el  perfils  dels 

possibles clients potencials, com pots diferenciar‐te dels demès, quins  rescusos econòmics 

disposses,  quina  previsió  de  tesoreria  hi  ha,  etc...aquest  conjunt  de  coses  et  situen  per 

endavant  ja  que  ets  concient  de  on  estás  i  com  pots  optimitzar  els  recursos  dels  que 

dipsosses per tal d’arribar on vols. 

En  el  nostre  cas,  ens  ha  servit  per  adonar‐nos,  que  hem  d’ampliar  molt  el  volum  de 

comandes per tal de poder ser  independents, de tal manera, que hem de treballar força  la 

linea de marketing i promoció. 

Ademés  ens  adonem  que  em  d’ampliar  la  nostra  xarxa  de  contactes  i  ampliar  la  nostra 

formació, per tal de poder entrar en el món de l’arquitectura sostenible, cosa que considero 

que tindrà un retorn elevat. 
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Perquè  el  pla  d’empresa,  passi  de  la  teoria  a  la  pràctica,  cal  que  tots  els membres  de 

l’organització en tinguin coneixement, en siguin particips i interioritzin que un bon resusltat 

per l’empresa, és un bon resultat per ells mateixos. 

En el nostre cas, s’han marcat uns objectius clars, que será ampliar  les vendes coma mínim 

en un 30%, i crear una marca comercial. 

Una de  les millores més  importants, és  la  inversió en millorar notablement  la pàgina web  i 

posicionar‐la per les dues vies possibles, (SEO i ADWORDS), a més de incloure un comercial, 

que encara que a priori sigui exter, ens ajudarà a obrir‐nos el el mercat. 

És evident que un pla d’empresa, no és una solució matemàtica i per tant que no elimina els 

risc de fallida, ja que existeixen moltes variants e interferències en el nostre camí. És per això 

molt important, marcar‐se unes fites posibles d’aconseguir amb els recursos que disposses. 

Encara  que  molts  empresaris  creguin  que  invertir  temps  en  fer  un  pla  d’empresa,  és 

posiblement una pèrdua de temps, considero que ho haurien de possar en pràctica, perquè 

és llavors quan un mateix se n’adona dels beneficis que aporta un treball d’aquest tipus. Ja 

que, quan procuras  tirar  endavant una  empresa, que està  totalment  aturada,  són moltes 

variants las que interfereixen i en el meu cas em sentia molt descontralada.  

Ara mateix  he  desenvolupat  una  capacitat  de  pensar  en  els  elements  que  formen  una 

empresa,  i poder analitzar‐los per separat, a més de trobar una relació entre ells, que serà 

imprescindoble  per  possar  en  pràctica  aquest  pla  d’empresa  i  per  tant  per  aconseguir 

l’objectiu buscat, que és reemprendre exitosament  l’empresa APLICACIONES Y PROYECTOS 

ESPECIALES, S.L (AYPES) 
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17 Contingut CD 

 

 Memòria amb caràtula en PDF 

 Resum del Treball final de màter en PDF 

 Carpeta amb fitxer 

o Taules excel de control econòmic i viabilitat. 
   




