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RESUM 

 

Aquest projecte és el pla de negoci del Restaurant Pòrtic, un local situat al Mercat de La 

Boqueria que pretén ser un referent al barri del Raval pel que fa a cuina de mercat 

mediterrània. 

 

Durant aquest treball s’han estudiat els diferents aspectes que intervenen alhora d’obrir 

un local d’aquestes característiques. S’ha dut a terme un estudi estratègic de l’entorn, tant 

des d’un punt de vista més ampli com a petita escala, s’ha detallat el negoci des d’un punt 

de vista més intern i s’ha realitzat un estudi econòmic i financer, duent a terme una 

previsió de vendes i un anàlisi de la inversió.  

 

Posteriorment, a partir de la informació extreta de l’estudi econòmic, s’ha realitzat un 

anàlisi de costos dels diferents productes oferts aplicant dos models diferents per separat. 

 

Seguidament, s’ha intentat determinar com afectaria a un negoci com aquest el conflicte 

que ha sorgit els darrers mesos en relació a les terrasses dels restaurants de la ciutat de 

Barcelona, i més en concret de les que es troben a la zona dels pòrtics del mercat de La 

Boqueria.  

 

Finalment, s’ha analitzat la relació del negoci amb el medi ambient i quin és l’impacte 

que provoca desenvolupar una activitat d’aquestes característiques.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Motivació 

 

Es va decidir realitzar el projecte de final de carrera sobre l’estudi d’un pla de negoci per 

obrir un restaurant ja que des de fa anys m’ha cridat l’atenció aquest sector. A més, fa un 

parell d’anys que vaig començar a treballar de cambrer, la qual cosa m’ha permès 

conèixer millor com funciona un restaurant i què espera el client quan surt a dinar o a 

sopar fora de casa. 

 

La localització ha estat clara des de bon principi; part de la meva família té els orígens en 

el Mercat de La Boqueria i per aquest motiu ha estat fàcil escollir-lo com l’espai per obrir 

el restaurant. A banda de ser un lloc emblemàtic de la meva ciutat, Barcelona, està situat 

en una zona molt concorreguda i pot oferir moltes possibilitats a un negoci com aquest.     

 

Pot semblar un mal moment per obrir un negoci com un restaurant degut a la crisi 

econòmica que viu actualment la nostra societat. Però, el Mercat de La Boqueria està 

situat en una zona molt estratègica i atrau a centenars de milers de persones cada any, per 

tant, si s’enfoca el negoci correctament per donar abast a tota aquesta demanda, crec que 

el restaurant pot ser tot un èxit.  

 

1.2 Objectius i abast del projecte 

 

L’objectiu principal del projecte és l’estudi del pla d’empresa per obrir un restaurant al 

Mercat de la Boqueria de la ciutat de Barcelona, així com un anàlisi dels costos dels 

productes que seran oferts en el restaurant. 

 

A banda de l’objectiu principal enfocat en el restaurant que ens ocupa, es pretén també 

que aquest estudi em permeti, a grans trets, adquirir coneixements sobre el comportament 

dels consumidors i sobre el funcionament del sector en la zona cèntrica de Barcelona i, 

com a conseqüència d’això, conèixer una mica millor el funcionament general del mercat 

de la restauració a Espanya.  
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Els objectius que es pretenem assolir són els següents: 

 

- Conèixer l’entorn en que es troba el restaurant, mitjançant l’anàlisi d’una sèrie de 

variables macroeconòmiques. 

- Analitzar el públic que millor s’adapti als servei que oferim i conèixer els seus 

costums i preferències. 

- Estudiar quins són els nostres competidors i les seves principals característiques. 

- Desenvolupar un pla econòmic i financer per determinar si el negoci serà viable o 

no. 

- Analitzar els costos que tindria cada un dels productes del restaurant, la qual cosa 

podria servir d’orientació alhora de reajustar els preus. 
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2. ANÀLISI ESTRATÈGIC  

 

2.1. Anàlisi del macro-entorn, PEST 

 

{1} L’anàlisi PEST es tracta d’una eina estratègica molt útil per comprendre els cicles 

d’un mercat, la posició de l’empresa o la direcció operativa.  

 

PEST és la sigla dels conceptes: Polítics, Econòmics, Socials i Tecnològics, utilitzats per 

avaluar el mercat on es troba el negoci. 

 

2.1.1. Anàlisi dels factors politicolegals 

 

En aquest apartat s’estudiarà quines són les polítiques i legislacions que influeixen a 

l’establiment del negoci. 

 

Únicament tres Comunitats Autònomes (Catalunya, Illes Balears i Castella i Lleó) han 

dictat un Decret propi de ordenació i classificació dels establiments de restauració 

existents en els seus respectius territoris. Per tant, es tindran en compte tant la autonòmica 

com la estatal. 

 

La  normativa autonòmica es basa en el Decret 317/94 del 4 de novembre de 1994 sobre 

ordenança y classificació d’establiments de restauració a Catalunya. El contingut és: 

 

- Defineix els establiments de restauració i els classifica. 

- Estableix distintius. 

- Inclou les normes d’apertura y autorització. 

- Regula el règim de preus, facturació i carta de plats. 

- Estableix mesures d’eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

La Generalitat de Catalunya té, d'acord amb el que disposa l'article 9.12 de l'Estatut 

d'Autonomia, competències exclusives en matèria de turisme. Aquestes competències 

comporten la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva, inclosa 
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la inspecció. En l'exercici d'aquestes competències, s'ha procedit a regular, mitjançant la 

publicació de diferents disposicions, un ampli ventall d'aspectes que afecten, no solament 

les diverses modalitats d'establiments turístics, sinó també les diverses activitats 

turístiques complementàries i les relacionades amb l'ensenyament en matèria 

d'especialització turística. 

 

2.1.2. Anàlisi econòmic 

 

L’èxit d’un restaurant depèn de molts factors, però un d’ells és la situació econòmica del 

país o regió en la que es troba. La despesa en alimentació és una partida important en la 

economia global de les famílies i certs indicadors macroeconòmics poden ajudar-nos a 

tenir una idea de quins són els riscos i de quina es la situació global de la població. 

 

Es tindran en compte indicadors referents tant a Espanya com a Catalunya, encara que 

també s’intentarà extreure informació en alguns casos d’indicadors macroeconòmics 

europeus, ja que un target important del restaurant són els estrangers. 

 

En el gràfic es pot apreciar la evolució de la taxa d’atur els últims anys dins l’àmbit 

espanyol, amb Catalunya per separat, i també en clau europea {9}: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.1.1: Evolució taxa atur segons regió. Font: Polarització social i pobresa més 

severa. Entitats catalanes d’acció social. ECAS 2015 
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Es pot apreciar una estabilització després del creixement i inclús una certa disminució. 

Queda molt clar la disparitat del valor de la taxa segons si es tracta de l’estat espanyol o 

si es tracta dels països de la Unió Europea. 

 

Fent èmfasi en l’atur a Catalunya, el següent gràfic indica la taxa d’atur estratificada 

segons grups d’edats: 

 

Gràfic 2.1.2: Evolució taxa atur segons edat. Font: Polarització social i pobresa més 

severa. Entitats catalanes d’acció social. ECAS 2015  

 

Un altre indicador macroeconòmic que ens pot donar informació respecte la situació 

econòmica del país, a banda de la taxa d’atur, és l’IPC, el qual mesura els canvis en el 

nivell de preus d’una cistella de béns i serveis de consum adquirits per cada llar, la qual 

cosa pot ser de gran influència alhora de decidir si es va o no a menjar a un restaurant. 

 

En el següent gràfic es pot apreciar la evolució de l’IPC tant a Espanya com a Catalunya 

durant els darrers dos anys: 
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Gràfic 2.1.3: Evolució IPC. Font: INE 

 

El PIB ( Producte Interior Brut) també ens dóna molta informació respecte el creixement 

de la economia d’un país. En el següent gràfic es pot veure la evolució del PIB 

diferenciant entre Espanya i Catalunya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.1.4: Evolució del PIB. Font: Diario El País 

 

En aquest gràfic s’il·lustra el PIB per càpita de diversos països de la zona Euro {5}: 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit8vSUw8bMAhWMExoKHYR-BlgQjRwIBw&url=http://www.elespanol.com/enfoques/20151102/76242420_0.html&bvm=bv.121421273,d.d2s&psig=AFQjCNGe7feoWGX7zISqyCXrKYVKcAXXrw&ust=1462660881572803


Pla de negoci d’un restaurant al Mercat de La Boqueria Pàg. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.1.5: Evolució PIB per càpita per països. Font: Eurostat 

 

Una visió global de la evolució del PIB a tota Europa ens la proporciona el mapa següent 

{3}: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.1.6: Mapa creixement econòmic Unió Europea any 2015. Font: Diario Faro 

de Vigo 
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2.1.3. Anàlisi social 

 

A banda dels indicadors macroeconòmics, que et donen una visió global de la situació 

econòmica del país però poden tenir o no influència directe en el negoci, l’anàlisi de la 

tendència de consum fora de casa  és un estudi econòmic molt més centrat en la pròpia 

activitat d’un restaurant, i val la pena tenir-ho en compte. 

 

{4} Durant l’any 2014, la despesa total en consum alimentari fora de la llar a Espanya va 

ascendir a 31.609 milions d’euros, el que suposa un descens de l’1,3% respecte l’any 

anterior com a conseqüència que el nombre de visites als establiments de restauració va 

ser de 6.548 milions, un 1,6% menys que en el 2013. La despesa mitjana per comensal, 

però, es va mantenir relativament estable: 4,83 euros, un 0,4% per sobre de l’any anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.1.7: Dades sobre el consum fora de casa. Font: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 

 

El següent gràfic il·lustra la evolució del consum extra-domèstic d’aliments y begudes 

durant els últims anys. 
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Imatge 2.1.8: Evolució consum extra-domèstic. Font: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 

 

Els següents gràfics representen, respectivament, les vendes en alimentació fora de la llar 

segons tipus d’establiment i la evolució de la despesa mitja per comensal. Ambdós poden 

ser útils alhora d’extreure conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.1.9: Canals d’alimentació fora de casa. Font: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 
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Imatge 2.1.10: Evolució despesa mitja per comensal. Font: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España. 

 

2.1.2.1. Conclusions indicadors macroeconòmics i tendència de consum 

 

A partir de l’estudi dels indicadors, es pot extreure la conclusió que la economia 

d’Espanya es troba en una situació difícil, amb nivells d’atur elevats i un valor del PIB 

per càpita baix respecte la resta d’Europa. Per tant, alhora d’analitzar tot el plantejament 

comercial cal tenir en compte la situació econòmica del país. Tot i així, de l’estudi se’n 

poden extreure conclusions positives de cara al negoci.  

 

Queda clar que l’atur, tant a Espanya com a Catalunya, és elevat, però la tendència els 

últims anys és a estabilitzar-se i fins i tot a patir una petita disminució. Per altra banda, 

l’atur  Europa presenta nivells molt més baixos i això és una dada per ser optimista de 

cara als estrangers que puguin visitar Barcelona. A més, tornant a l’atur espanyol, es pot 

apreciar clarament que les persones que es veuen més afectades són les que tenen entre 

16 i 24 anys, un rang de població que no ha de representar el gruix principal dels clients 

del restaurant. 

 

Pel que fa a l’IPC, a finals de l’any 2015 el valor a l’estat espanyol és de 0 i a Catalunya 

d’un 0,2 aproximadament. Això ens indica que l’IPC està controlat i que, per tant, el preu 

de les coses tenen un comportament estable. Això té una conseqüència directe en la 

assiduïtat en la que la gent surt a menjar fora; si l’IPC fos major, la economia de les 

famílies patiria molt més aquest augment de preus general i es plantejarien cada cop més 

la possibilitat de sortir a un restaurant. 
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Com s’ha dit, el PIB espanyol presenta nivells baixos respecte els demés països europeus, 

però, com es pot apreciar en primer gràfic, la tendència que presenta l’indicador econòmic 

tant per Espanya com per Catalunya és de creixement (vora d’un 4% de creixement a 

finals de l’any 2015). A més, la visió global del PIB a Europa és clarament positiva, es 

pot veure com aquest creix a la gran majoria de països, la qual cosa potencia, entre d’altres 

moltes coses, que la gent viatgi a l’estranger.  

 

Pel que fa a l’estudi de la tendència de consum fora de la llar, tot i que en el primer gràfic 

la tendència és clarament descendent des de l’any 2009, cal destacar la xifra de variació 

interanual entre 2013 i 2014, -1,3%, que reflecteix un descens molt menys important que 

en els intervals precedents.  

 

Dels dos últims gràfics també se’n poden extreure conclusions positives. Per exemple, 

queda clar que la major part de les vendes que van haver-hi durant l’any 2014 pel que fa 

a alimentació fora de la llar es van dur a terme en establiments tipus restaurant servei 

complert, descripció que s’adequa al negoci que es vol obrir. A més, es veu que a partir 

de l’any 2013 la despesa mitjana per comensal comença a patir un petit increment, la qual 

cosa és positiva per un negoci de restauració. 

 

En resum, em fa ser optimista de cara al futur. S’ha pogut provar que tant la economia 

com la tendència de consum presenten diversos comportaments que poden suposar una 

oportunitat pel negoci i així constituir un entorn econòmic òptim per a la apertura del 

restaurant. A més, sabent de la localització de l’establiment, tot indica que els estrangers 

jugaran un paper molt important de cara a l’èxit del negoci. 

 

2.1.3. Anàlisi dels factors tecnològics 

 

En els seus inicis, la restauració no gaudia d’avanços tecnològics que facilitessin la feina. 

Avui dia, se’n troben a la gran majoria de restaurants i cada cop amb més assiduïtat. Per 

tant, la restauració, com molts altres sectors, es troba en un continu procés de canvi i 

transformació. 
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{6} Durant els últims anys, la tecnologia ha estat un dels factors que ha introduït més 

canvis en el dia a dia dels restaurants, sigui dins la cuina o pel que fa als sistemes de gestió 

del propi negoci. Des de l’arribada de nous sistemes d’elaboració i conservació, s’han 

canviat la metodologia de treball i s’ha millorat la capacitat de servei. Per exemple, la 

aparició de condiments ja preparats ha estat un factor important per a la agilització i òptim 

funcionament de les cuines. 

 

Molts altres avenços tecnològics s’estan revelant, any rere any, com un eficaç element a 

l'hora de satisfer les noves necessitats dels clients i dels professionals del sector de la 

gastronomia en general i la restauració. Per exemple, una nova tecnologia per controlar 

en tot moment l’estat dels aliments permet disposar permanentment i de forma visible 

d’informació en temps real sobre les condicions dels aliments. O comprovar l’estat de 

conservació de l’oli de fregir, quelcom molt útil per qualsevol establiment en què 

s’utilitzin de forma habitual fregidores, actualment és viable mitjançant un test senzill. 

 

Altres avenços no tant enfocats directament als aliments han revolucionat la manera de 

treballar en un restaurant. Si abans les comandes es prenien manualment i arribaven a la 

cuina via paper, avui dia tota la tecnologia que es coneix com a Back of the House ha 

modificat per complert el sistema abans habitual. Actualment, els cambrers de molts 

restaurants prenen les comandes electrònicament; introdueixen la informació en el 

sistema intern del restaurant, la qual és transmesa a la cuina i queda emmagatzemada 

informàticament per després poder elaborar la factura corresponent. A mes d’això, 

aquests sistemes també permeten dur a terme tota mena de càlculs de costos, previsions 

d’estoc, control d’inventaris i fins i tot generar els informes financers de l’empresa. 

 

El mètode de pagament també ha patit avenços. A la gran majoria d’establiments hi ha la 

possibilitat de pagar amb targeta o altres dispositius gràcies als sistemes POS (Point of 

Sale), per exemple els datàfons o TPV. És un detall més que, amb la suma de molts altres, 

potencia l’agilització de la feina al restaurant, millora la rotació de clients i facilita molt 

el sistema de cobrament respecte si s’hagués de fer sempre en efectiu. 
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2.2. Anàlisi del micro-entorn 

 

2.2.1. Anàlisi de les cinc forces de Porter 

 

L’anàlisi de les cinc forces de Porter és un model estratègic elaborat per l’enginyer i 

professor Michael Porter. Estableix un marc per analitzar el nivell de competència dins 

d’un sector i poder desenvolupar una estratègia de negoci. Es referia a aquestes forces 

com del micro-entorn, és a dir, les que operen en un entorn immediat d’una organització 

i afecten a la habilitat d’aquesta per satisfer als seus clients y obtenir rendibilitat. 

Posteriorment, la intenció és poder contrastar-les amb forces que afecten al entorn a gran 

escala, el macro-entorn.  

 

Dins d’aquestes cinc, s’inclouen tres forces de competència horitzontal: amenaça de 

productes substitutius, amenaça de nous competidors i la rivalitat entre competidors ja 

existents, i dues forces més de competència vertical: el poder de negociació dels 

proveïdors i el poder de negociació dels clients {10}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.2.1: Les 5 forces de Porter. Font: El Periódico Marketing 
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2.2.1.1 Amenaça de productes substitutius 

 

Avui dia, la societat té un ventall molt ampli alhora de decidir on vol menjar i com vol 

fer-ho. 

 

Els coneguts establiments fast food són una forta amenaça pels restaurants com el Pòrtic. 

Son locals que ofereixen menjar ràpid, a baix preu i d’un gran sabor. A una de les entrades 

del Mercat de La Boqueria hi ha un establiment de la marca Subway on sempre hi ha molt  

moviment de clients. És un establiment perfecte per si estàs de viatge i et ve de gust 

emportar-te el menjar mentre camines tranquil·lament per La Rambla, t’atenen a 

qualsevol hora i amb una gran rapidesa. En tota la zona del centre de Barcelona se’n 

troben d’altres marques com McDonald’s o Burger King, els quals també suposen una 

forta amenaça en quant a producte substitutiu. 

 

Els restaurants tipus buffet lliure també constitueixen una amenaça. Són establiments on 

el client menja en abundància i a bon preu. Per la zona propera a Plaça Catalunya se’n 

troben varis locals d’aquest tipus. 

 

La cuina japonesa ha experimentat un creixement molt important durant els últims anys. 

Be és cert que per la zona on es troba el Pòrtic no se’n troben gaires, suposa una amenaça 

sobretot per la gent de Barcelona que tria un restaurant de cuina nipó per davant de la 

cuina mediterrània, sovint a un preu més assequible. De la mateixa manera, també 

suposen una amenaça qualsevol establiment que ofereixi una cuina d’influències foranies, 

com per exemple la mexicana o la italiana, especialment la última ja que en el Pòrtic no 

es serveix ni pasta ni pizza, dos aliments molt comuns i amb gran èxit per a tothom. 

 

A la ciutat de Barcelona es poden trobar força restaurant d’alta cuina. Es podria considerar 

com a un producte substitutiu encara que estan orientats a una clientela molt diferent, al 

qual cosa fa que es considera una amenaça a tenir menys en compte.  
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2.2.1.2. Amenaça de nous competidors 

 

{11} A la ciutat de Barcelona, sempre hi haurà restaurants que tanquin i se n’obrin de 

nous. Però, i més amb els temps que es viuen actualment de crisi econòmica (cal una forta 

inversió inicial per obrir un restaurant), no és fàcil decidir-se a obrir-ne un de nou si no 

es té quelcom diferencial respecte la resta.  

 

En el cas del Pòrtic, el tret diferencial és la seva privilegiada localització. El Mercat de 

La Boqueria és un mercat inaugurat l’any 1836 que forma part del patrimoni arquitectònic 

de la ciutat de Barcelona. És un espai amb un caliu i un entorn únics que el converteixen 

en un reclam turístic molt important, la qual cosa suposa al restaurant un gran volum 

clients potencials. A més, permet oferir aliments frescos i de qualitat del propi mercat i 

tota mena de productes de la cuina mediterrània. Tot aquestes característiques úniques es 

consideren clau en l’èxit del negoci. 

 

A més, l’Ajuntament de Barcelona ja no disposa de més llicències per a restaurants a la 

del Raval i el Mercat de la Boqueria. Això hauria de ser un aspecte clarament beneficiós, 

encara que tot i així es continuen obrint locals sense permís. Aquest tema es tractarà amb 

més detall quan es parli de l’obtenció del permís d’activitats. 

 

Els nous competidors, a banda dels requeriments de capital i la diferenciació, també s’han 

d’enfrontar a altres barreres com són aconseguir una identitat de la marca i fer front a les 

economia d’escala, els quals també són amenaces pel nostre propi negoci. Aquestes 

barreres dependran de l’èxit del restaurant; com major sigui l’impacte de la nostra marca 

en el negoci de la restauració a la zona, la marca prendrà major identitat i es podrà treure 

profit dels avantatges de l’economia d’escala.  

 

2.2.1.3 Rivalitat entre competidors ja existents 

 

Trobar-nos en una localització com és el Mercat de La Boqueria fa que la competència 

sigui molt elevada. Bé es cert que la majoria de locals ofereixen un servei diferent, tot i 

així els pocs restaurants que es troben dins del mercat suposen una competència forta i 
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directa pel Pòrtic. A més, al carrer de La Rambla just al costat del mercat hi ha força 

establiments que també ofereixen servei de restaurant.  

 

Competència a la zona 

 

Casa Guinart: amb més de 100 anys d’història, és un restaurant on es poden menjar 

productes de proximitat en el centre neuràlgic de Barcelona. Situat en el mateix Mercat 

de la Boqueria, a la zona del pòrtic i amb accés directe a La Rambla, Casa Guinart suposa 

una clara competència, ja sigui per la proximitat com pel producte que ofereixen; tapes i 

cuina mediterrània amb productes frescos del mercat, amb la cuina oberta durant tot el 

dia. Disposen de terrassa, barra interior i menjador a pis de dalt. L’aforament és molt 

semblant al del Pòrtic, unes 100 persones, no ofereixen menú i el preu mig per comensal 

és d’aproximadament 35€.  

 

Kiosko Universal: situat a la zona central del mercat, el local és una barra que ocupa tot 

l’espai que correspondria a una parcel·la antigament destinada a la venda d’aliments. És 

un local on es menja producte fresc venut a les parades més pròximes i es cuina a la vista 

del client. Ofereixen menjar la carta durant tot el dia, preu mig d’uns 25€, i menú de 12€, 

només al migdia. El producte ofert és molt semblant al del Pòrtic però el fet d’estar dins 

del mercat fa que pugui rebre un volum de gent molt menor, d’unes 20 persones, ja que 

només disposen de barra.  

 

El Cochinillo Loco: restaurant situat també a la zona del pòrtic però a l’altra banda del 

mercat. Disposa de terrassa, barra i menjador interiors. Es ven sobretot marisc, paelles i 

plats combinats, no s’especialitzen tant amb les tapes, així que la oferta dista una mica de 

la del Pòrtic. La qualitat del menjar i del servei es podria considerar inferior respecte la 

del Pòrtic i la de Casa Guinart. El preu mig per comensal és d’uns 25€. 

 

Clarament, el local de la zona que suposa la competència més forta és Casa Guinart, un 

local acollidor, on es respira ambient mediterrani i menjar de qualitat a base de tapes i 

paelles. 
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Competència a la ciutat de Barcelona 

 

A banda de la zona del Mercat de la Boqueria i La Rambla, hi ha altres zones amb molt 

potencial en quant a restaurants que poden suposar també una competència directa. 

 

Born: força pròxima al Mercat de La Boqueria, situada al Barri Gòtic de la ciutat, és una 

zona molt turística amb molt encant i on hi ha molts restaurants i bars que ofereixen tota 

mena de productes i serveis. És cert que la oferta està orientada a un públic força semblant, 

però tant l’ambient que es respira com el preu mig per comensal en aquella zona és força 

diferent respecte a La Boqueria. 

 

Eixample esquerra: zona més allunyada del mercat, amb tota mena de restaurants de 

diferents categories i no tant turístics, sinó més orientats a la gent del país, suposa una 

competència però no tan directa com les citades anteriorment.  

 

2.2.1.4. Poder de negociació dels proveïdors 

 

Un dels proveïdors del restaurant en moments puntuals pel que fa als aliments és el mateix 

Mercat de La Boqueria. En aquest cas, el poder del proveïdor és enorme, ja que el preu 

és dictat pel propi mercat sense possibilitat per part del restaurant de rebatre’l. Es pot 

considerar un inconvenient el poder del proveïdor en aquest cas, però es compensa amb 

un grau de diferenciació elevat, ja que no tots els establiments poden disposar amb tanta 

immediatesa de productes frescos com els que es venen a La Boqueria. 

 

Pel que fa als aliments que no es compren directament al mercat, la situació canvia. Està 

clar que si es vol comptar amb aliments de qualitat al millor preu possible, els cercle de 

proveïdors amb els que pots comptar s’estreny. Però, no compten amb gaire poder ja que 

no canvia massa comprar-li a un proveïdor, de carn per exemple, o a un altre si la qualitat 

és semblant. Igualment, cal que l’empresa dugui a terme una recerca exhaustiva per poder 

aconseguir productes que es diferenciïn de la resta de competidors. 

 

Quan la marca del proveïdor pot arribar a ser un element distintiu del local, per exemple 

en el cas de la cervesa, el proveïdor passa a tenir força més poder.  
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Hi ha casos en que el proveïdor es compromet a oferir-te cert serveis a canvi que li 

compris a ell el seu producte. Pot passar en el cas de la cervesa, però el cas més clar és el 

cafè. Inicialment, el proveïdor es compromet a proveir-te de la màquina de fer cafès amb 

la condició que li compris el seu producte fins que ell recuperi la inversió amb el benefici 

que s’hagi pactat. En aquesta relació, el proveïdor passa tenir molt poder encara que cedit 

pel propi restaurant.  

 

El cas més clar de poder del proveïdor és troba en els refrescos, sobretot amb Coca-Cola. 

La marca dicta els preus i no acceptar-los implica acceptar que es pugui generar certa 

contrarietat per part de la clientela pel fet de no tenir el seu producte.  

 

2.2.1.5. Poder de negociació dels clients 

 

Avui dia, el sector de la restauració presenta un ventall molt ampli de possibilitats. Aquest 

fet li resta poder de negociació als restaurants i li atorga molt poder al client, ja que no li 

costa absolutament res triar-ne un o un altre.  

 

La clau és aconseguir diferenciar-se de la resta de competidors i així fidelitzar el client, 

sempre amb una política de preus acurada, ja que tenir preus baixos pot donar una mala 

imatge i, en cas contrari, tenint-ne de massa alts no s’aconseguirà captar clientela. Aquest 

hauria de ser l’objectiu primordial per a que qualsevol establiment del sector de la 

restauració. Si s’aconsegueix això, es dóna un intercanvi de papers i un restaurant envoltat 

de competidors passa a tenir el poder. 

 

2.2.2. Conclusions de les cinc forces de Porter 

 

En resum, un cop analitzades les cinc forces de Porter, queda clar que la clau per poder 

vèncer les amenaces que es presenten és aconseguir atorgar-li una identitat pròpia a la 

marca Pòrtic Boqueria i, així, fidelitzar el client tant sigui del país com estranger.  
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Com ja s’ha comentat abans, la situació del restaurant es creu immillorable per poder 

assolir aquest objectiu. El Mercat de La Boqueria és el tret identificador més potent del 

restaurant i cal potenciar-lo al màxim. 

 

A banda d’això, es considera també fonamental mantenir una bona relació tant amb els 

proveïdors com amb els clients, qui ara per ara tenen molt més poder que nosaltres, i si 

això s’aconsegueix només pot fer que reportar aspectes positius pel negoci. 

 

2.3. Anàlisi DAFO 

 

L'anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. Consisteix en una anàlisi que 

diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) d'una organització i els factors 

externs d'aquesta (oportunitats i amenaces) {12}.  

 

Es tracta d'especificar l'objectiu d'un projecte i la identificació dels factors interns i 

externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. Aquest estudi acaba 

essent essencial per a qualsevol projecte, ja que aquest es designarà viable o no depenent 

en gran part de l’anàlisi DAFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2.3.1: Diagrama DAFO. Font: Emprende-Pyme 
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2.3.1. Identificació de fortaleses i debilitats 

 

Fortaleses 

 

Les fortaleses són característiques del negoci que cal usar-les com a oportunitats, han de 

suposar un avantatge competitiu vers els demés restaurants. 

 

Una de les fortaleses més importants del negoci és, com ja s’ha comentat amb anterioritat, 

la localització privilegiada. El fet d’estar situat en un mercat amb tanta història com el de 

La Boqueria i poder gaudir d’un entorn que forma part del patrimoni arquitectònic de la 

ciutat de Barcelona li atorga al restaurant un tret distintiu difícil de contrarestar.  

 

Al seu torn, la localització és la causa que el restaurant gaudeixi d’un potencial de 

clientela elevat i alhora molt variat, la qual cosa suposa una nova fortalesa pel negoci.  

 

El mercat rep moltes visites diàries, tant de gent autòctona que va a comprar o passeja pel 

centre com de turistes que venen de visita. A banda del gran volum de gent, que això 

sempre és un aspecte positiu per a un restaurant, la varietat dels clients pot ajudar a que 

al restaurant sempre hi hagi algú, sigui dinant o prenent alguna cosa, degut a la disparitat 

en que la gent de tot el món acostuma a prendre el vermut o l’àpat principal. 

 

Els productes frescos del mercat i la qualitat de la cuina mediterrània que se servirà en el 

Pòrtic seran també un punt fort del restaurant. La oferta serà variada, la qual cosa permetrà 

que tant la gent vegetariana com la gent que no ho sigui pugui menjar de gust, i els preus 

estaran estudiats al detall. S’entén que una cuina de qualitat en un entorn com aquest té 

un preu, però s’intentarà tenir en compte la situació difícil del país en la mesura que sigui 

possible, la qual cosa significarà que en cap moment s’imposaran preus desorbitats i que 

una de les prioritats serà que la relació qualitat/preu estigui adequadament compensada. 

 

El restaurant s’obrirà nou des de zero, la qual cosa ens permetrà posar mobiliari nou i 

distribuir-lo de la manera més òptima possible, i alhora escollir una decoració acollidora 
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i que no desentoni amb l’entorn, la qual cosa es considerarà de gran importància buscant 

que els clients se sentin el més còmode possible menjant en el restaurant.  

 

A més, es disposarà de terrassa exterior, zona de barra i taules interior i un menjador al 

pis de dalt, la qual cosa suposa una oferta força variada pels clients alhora de decidir on 

volen menjar o prendre alguna cosa.  

 

S’invertirà inicialment en un sistema informàtic que permeti gestionar de manera òptima 

tot el funcionament del restaurant. Suposarà una despesa inicial important, però permetrà, 

entre d’altres coses, ser el màxim d’àgils possible alhora de prendre les comandes i així 

potenciar la rotació de clients. A més, també s’invertirà en noves tecnologies en el camp 

del internet, creant una pàgina web i pàgina de Facebook que ajudi a la seva promoció. 

 

Debilitats 

 

Les debilitats són factors que poden provocar que ens trobem en una situació de 

desavantatge respecte la competència. Per aquest motiu cal tenir-los molt presents i 

intentar corregir-los sempre que sigui possible.  

 

Una de les debilitats que presenta aquest restaurant és el potencial baix de clientela fixa, 

és a dir, no consolidada. Sempre es poden aconseguir clients fixes, però com que el 

restaurant està orientat sobretot a atendre els estrangers, això implica partir de zero en el 

procés que consisteix a convèncer al client perquè entri al restaurant. En el cas del Pòrtic, 

es perd la possibilitat de tenir un bon gruix de clientela fixa respecte el que poden tenir 

altres establiments i que els hi suposa uns ingressos estables. 

 

Iniciar-se en el sector de la restauració partint de zero, és a dir, creant una nova marca, és 

una altra debilitat que cal compensar amb esforç, entusiasme i originalitat. En aquest 

escenari, cal intentar-se fer un lloc lluitant contra altres marques que ja porten temps 

fidelitzant a clients, siguin marques petites o grans franquícies reconegudes per tothom. 

Aquest aspecte també genera inconvenients en la relació amb els proveïdors. Cal fer la 

feina de trobar els proveïdors que s’adeqüin al que es vol oferir i acabar fidelitzant-se 

com els seus clients creant vincles. D’aquesta manera, i fent comandes com més grans 
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millor, es poden aconseguir a la llarga beneficis mitjançant tractes més interessants. El 

fet d’haver de comptar en algun casos amb el mercat com a únic proveïdor fa que no es 

tingui marge de maniobra vers el preu que s’imposa. 

 

Les dimensions de la cuina poden ser la causa de malestar entre els cuiners. A partir de 

les dimensions que presenta el local no s’ha pogut fer altra cosa que dissenyar una cuina 

força petita, la qual cosa farà que la jornada dels cuiners sigui especialment dura. Aquest 

malestar entre els cuiners es pot intentar compensar amb sous més alts. 

 

A més, el local no és de propietat, sinó que caldrà pagar un lloguer força car per la zona 

en què ens trobem. Aquest cost fixe és un inconvenient sobretot quan el negoci està 

començant. Tot i així, es confia poder fer front a aquesta despesa amb un bon ritme de 

clients des del primer dia. 

 

2.3.2. Identificació d’amenaces i oportunitats 

 

Amenaces 

 

Les amenaces són elements del medi, externs a l'equip que desenvolupa el projecte, que 

podrien causar problemes per a assolir l'objectiu. 

 

La amenaça principal pel negoci és la forta competència en la zona, sigui tant de 

competidors directes ja existents com de productes substitutius. Dins del mercat no hi ha 

massa locals que ofereixin el mateix que el Pòrtic, però a la mateixa Rambla hi ha molts 

establiments on la gent pot trobar tot tipus de serveis i consumir tot tipus d’aliments i 

begudes. 

 

La consolidació d’establiments que porten molts anys al barri també suposa una amenaça 

per nosaltres, la qual només es pot fer front fent tot el possible per diferenciar-nos i 

aconseguint dotar a la nostra marc d’identitat pròpia. Les grans multinacionals presents 

al carrer de La Rambla també suposen una forta competència i una amenaça perillosa. 
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Orientar-se vers els estrangers i dependre tant del seu consum pot convertir-se en un 

problema que cal tenir present. En l’hipotètic cas en què el turisme a Barcelona baixés en 

picat per qualsevol causa externa al negoci, aquest es veuria greument afectat per la zona 

en que es localitza. Caldria doncs, donar-li un altre enfocament al negoci. 

  

A banda de la competència en si, la situació econòmica que viu el país no ajuda als 

emprenedors, el que pot suposar problemes alhora d’aconseguir crèdits bancaris per obrir 

el negoci. 

 

Oportunitats 

 

Les oportunitats del medi, externes a l'equip que desenvolupa el projecte, posen en 

avantatge l'equip per a assolir el seu l'objectiu, com millorar el rendiment o obtenir majors 

guanys. 

 

La oportunitat més important pel restaurant és la ciutat en què es troba. Barcelona és la 

ciutat més important del mediterrani i, a banda de rebre molta gent d’arreu del món durant 

tot l’any, cada cop s’hi celebren més esdeveniments que ajuden a que la ciutat creixi 

econòmicament. Des d’esdeveniments esportius com partits importants del Futbol Club 

Barcelona o com els Grans Premis de Fórmula 1 o de Moto GP que se celebren al Circuit 

de Catalunya fins a grans fires globals com el Mobile World Congress o Alimentaria, tots 

aquests factors ajuden a que la ciutat creixi i, així, el sector de la restauració se’n senti 

beneficiat. 

 

A més, com obviar quelcom tant meravellós com el clima mediterrani, el principal motiu 

pel qual tants estrangers venen a la nostra ciutat. El temps és un factor primordial alhora 

de decidir si es va a fer un tomb o es va a menjar fora de casa. El bon temps ajuda a crear 

un ambient sensacional al Mercat de la Boqueria, la qual cosa suposa l’escenari òptim per 

omplir de clients la terrassa i el menjador del restaurant. 

 

El bon temps que fa vinguin de gust begudes fresques, per això podria ser una bona idea 

especialitzar-se també en la venta de cocktails per consumir-los a la terrassa. Aquesta idea 



Pla de negoci d’un restaurant al Mercat de La Boqueria Pàg. 28 

 

seria una nova línia de negoci que caldria estudiar i si s’acabés explotant podria donar 

força beneficis. Seria doncs una nova oportunitat pel restaurant.  

 

2.3.3. Conclusions de l’anàlisi DAFO 

 

Un cop realitzat l’estudi, cal afrontar de diferent manera cada un dels quatre escenaris que 

es generen de l’anàlisi DAFO. 

 

Les fortaleses del negoci cal fer el possible per mantenir-les i explotar-les al màxim. S’ha 

de cuidar molt com ens promocionem per poder treure el màxim profit de la localització 

on ens trobem. A més, la qualitat de la cuina mediterrània i els productes frescos del 

mercat que s’ofereixen cal que s’anunciïn correctament en el restaurant perquè els clients 

se’n assabentin. A banda d’això, ja que s’obra el restaurant de nou i es farà un esforç per 

decorar-lo de la millor manera possible amb mobiliari nou, cal intentar mantenir aquest 

nivell estant a l’aguait de qualsevol desperfecte que pugui sorgir i ajudant al manteniment 

del mobiliari. També cal mantenir actualitzats en tot moment la pàgina web i el Facebook 

del restaurant, intentant que ambdós siguin una bona mostra del que és el restaurant i del 

menjar que se serveix. 

 

Les debilitats cal corregir-les en la mesura del possible. Cal ser conscients que crear una 

marca de zero presenta complicacions i entre tots s’ha d’intentar sobreposar-se el millor 

possible. Per tant, és necessari posar especial èmfasi en el pla de màrqueting del restaurant 

per contrarestar la novetat, mesura que també serveix per ajudar a mantenir fortaleses. A 

més, cal cuidar especialment la relació amb els proveïdors per poder arribar a gaudir d’una 

relació de confiança i, al seu torn, ser capaços d’arribar a tractes a la llarga més 

beneficiosos. Pel que fa a la clientela autòctona, cal ser conscients que convé tractar-la 

especialment bé, inclòs podria ser interessant pensar en oferir algun tipus d’oferta que 

s’adeqüés als costums i als gustos de la gent dels país. L’inconvenient de les mides de la 

cuina cal minimitzar-lo al màxim pensant en una organització dels espais el més òptima 

possible. 

 

Les amenaces no s’han de defugir, sinó que cal afrontar-les el més de cara possible. La 

forta competència cal intentar contrarestar-la remant tots en la mateixa direcció per 
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aconseguir una diferenciació clara respecte els competidors. Cal adoptar estratègies 

originals de venda i maneres de fer que resultin atractives a la vista dels clients. També 

seria interessant, com ja s’ha comentat abans com a mesura per corregir una debilitat, 

donar un tracte especial a la gent del país i orientar part de la oferta del restaurant a ells. 

D’aquesta manera, si en alguna època el turisme disminueix s’haurà aconseguit fidelitzar 

clients de la mateixa ciutat o fins i tot clients del mateix Mercat de La Boqueria. Per 

contrarestar els més que possibles problemes alhora d’aconseguir un crèdit bancari donat 

que és un negoci que comença i que l’accionista no té patrimoni per respondre, caldrà un 

aval d’un tercer.  

 

Per acabar, les oportunitats s’han d’explotar i intentar treure’ls-hi el màxim rendiment 

possible. Cal sempre tenir a punt la terrassa i destinar-li un servei eficient perquè tot 

funcioni correctament i així treure-li tot el benefici que es pugui amb l’ajuda del bon 

temps que normalment fa a Barcelona. A més, seria interessant contactar amb hotels de 

Barcelona perquè facin propaganda del restaurant a la gent que els hi vingui durant 

esdeveniments o fires importants. Finalment, si s’acaba adoptant la venda de cocktails, 

cal formar bé als treballadors i dur a terme una bona publicitat del servei, ja que seria 

quelcom trencador respecte els demés establiments del barri. 

  



Pla de negoci d’un restaurant al Mercat de La Boqueria Pàg. 30 

 

3. ANÀLISI OPERATIU 

 

3.1. Localització 

 

La localització del local, com ja s’ha esmentat en l’anàlisi estratègic, és un factor clau 

alhora de determinar l’èxit o el fracàs del negoci. Ja se sap que com millor sigui la zona, 

implicarà uns costos majors, encara que a la vegada t’assegurarà uns nivells de clientela 

i consum que faran el restaurant viable. 

 

La localització que s’ha triat és el Mercat de La Boqueria, al barri de Ciutat Vella de la 

ciutat de Barcelona, concretament a la adreça Plaça Sant Josep, 13, a la zona dels pòrtics 

de la plaça, és a dir, que el local no es troba a l’interior del propi mercat. Es creu que 

aquesta localització privilegiada, tractant-se d’un entorn tan emblemàtic de Barcelona i 

amb una afluència tan important de gent, tant de turistes com gent de la pròpia ciutat, ha 

de ser un factor decisiu en l’èxit del restaurant. 

 

Imatge 3.1.1: Localització a gran escala del local. Font: Google Maps 
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Imatge 3.1.2: Localització a petita escala del local. Font: Google Maps 

 

Com es pot apreciar en ambdues imatges, el restaurant es troba en plena Ciutat Vella ben 

a prop també del Raval, un barri amb moltíssima vida. L’accés al restaurant és molt fàcil 

i còmode; es troba a 5 minuts caminant de la parada de Plaça Catalunya de FGC i just 

davant de la parada de Liceu de la línia verda (L3) del Metro de Barcelona. A més, a Plaça 

Catalunya arriben nombroses autobusos de diferents punts de la ciutat, la qual cosa també 

permetria arribar-hi en aquest transport públic. Si es volgués i no fos un inconvenient 

pagar, s’hi pot accedir en cotxe i aparcar-lo fàcilment, ja que per la zona hi ha multitud 

de pàrquings privats. Això si, la opció d’aparcar al carrer a prop del restaurant no es 

recomana. 

 

A la segona imatge es poden veure la quantitat de comerços, hotels, bars, restaurants i 

altres punts d’interès turístic que hi ha a la zona. Tot això es una mostra de la vida que es 

respira en aquest barri i de la gent que hi passeja diàriament, la qual cosa serà beneficiós 

pel negoci. Observant la imatge, és cert que pot semblar que la competència sigui ferotge 

en aquesta zona, però com s’ha comentat anteriorment, molts locals de restauració del 

barri ofereixen un servei força distant al nostre (només disposen de servei bar) o estan 

orientats a un target diferent, la qual cosa tampoc ha de suposar un gran inconvenient. 
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3.2. Productes 

 

Els productes que apareixeran a la carta del restaurant es detallen en l’annex A. A les 

taules s’ha inclòs, a banda del preu de venda, el preu de compra de la matèria primera 

estimat per cada un d’ells (cost d’aprovisionament) i el càlcul del percentatge de la 

diferència entre ambdós preus. 

 

Com es pot apreciar, es tracta d’una carta molt complerta i variada. Els plats que 

s’ofereixen són de cuina de mercat, amb matèria primera d’alta qualitat, i formen part de 

la dieta mediterrània, amb productes frescos i saludables.   

 

3.3. Flux d’operacions i distribució 

 

El restaurant consta de dues plantes d’accés al públic (planta baixa amb terrassa i planta 

1 amb un menjador) i una a sota a mode de magatzem.  

 

A la planta baixa es troba la cuina, una barra amb tamborets, zona de taules i un lavabo. 

A banda de la zona interior, a la mateixa alçada s’hi troba el carrer, la zona del pòrtic del 

mercat, que s’utilitzarà de terrassa amb més taules com a continuació de la zona de taules 

interior. En aquesta planta és on es reben totes les mercaderies i es traslladen, o bé a les 

neveres i congeladors que hi ha a la mateixa planta o bé a les altres dues plantes mitjançant 

unes escales o un ascensor per a les càrregues. La terrassa presenta una capacitat per a 45 

persones i la zona interior de la planta baixa, comptat barra i taules, una capacitat per a 

15 persones. 

 

Tot el que és menjar es prepara i surt d’aquesta planta i es serveix a la mateixa o es puja 

a la de dalt. El menjar que va sortint de la cuina es passa a un tram obert de la barra (si el 

menjar és per algun client de la mateixa planta), que és d’on els cambrers aniran agafant 

i servint tots els plats cap a les taules, o es col·loca a l’ascensor per portar-ho cap amunt. 

Pel que fa a les begudes, es troben repartides entre darrere la barra a la planta baixa 

(aigües, refrescos, vins, cafès..), a la planta de sota (bidons de cervesa i refrescos) i a la 

planta de dalt (aigües, vins i caves). Per poder servir amb eficiència als clients que es 

troben a la planta de dalt (servir menjar, parar i desparar taules) sempre es poden fer servir 
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les escales a mode de ajuda, però es considera indispensable la utilització de l’ascensor, 

que permetrà oferir un servei àgil i ràpid.  

 

Pel que fa a la planta de dalt, de cara el públic consta d’un menjador, amb taules i cadires 

per a 40 persones, i d’un parell de lavabos (homes i dones), que només estaran disponibles 

pels clients que estiguin menjant en aquella planta. A banda, també hi ha un vestidor pels 

empleats del restaurant i el despatx del gerent. La majoria de begudes que calgui servir 

als clients de la planta de dalt no cal que provinguin de baix, ja que es disposa d’un 

sortidor de cervesa a banda del de la planta baixa i d’una nevera amb aigües, vinc i caves. 

 

La planta de sota, la que s’utilitza a mode de magatzem, consta de dues sales 

diferenciades, una a temperatura ambient i l’altra a temperatura molt baixa a mode de 

refrigerador. A la primera s’hi guarden tota mena de begudes i s’hi fa feina prèvia a la 

cuina  necessària per a la elaboració de certs plats, com per exemple pelar patates. Cal 

pelar-ne diàriament i les mides de la cuina no afavoreixen que es faci allà. A la sala 

refrigerant s’hi guarda menjar ja preparat que serà ofert al client el dia següent, sobretot 

tapes fredes. També s’hi guarda matèria primera encara sense transformar. Tot el que es 

necessiti d’aquesta planta s’envia a les dues de dalt mitjançant l’ascensor. 
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4. ANÀLISI ORGANITZATIU I DE RRHH 

 

4.1 Relació dels llocs de treball 

 

Tenint en compte la capacitat màxima del local, 100 persones, i la estimació de clients 

que s’ha tingut en compte alhora de realitzar la previsió de vendes, s’ha decidit començar 

el negoci amb una plantilla de tres cuiners (un d’ells serà el cap de cuina) i set cambrers, 

tots fixes, i un cambrer temporal durant els mesos d’estiu. A banda, també hi haurà 

contractats dues persones com a personal de neteja. Per tant, sumant el gerent del 

restaurant constitueix una plantilla de 13 treballadors fixes i un temporal. 

 

A la següent taula es descriu de manera breu en què consisteix cada lloc de treball: 

 

Posició de 

treball 

Descripció 

Gerent És l’encarregat del restaurant; qui s’encarrega de portar els números 

del negoci, de parlar amb els proveïdors, de prendre les decisions 

en clau comercial, de contractar el personal, etc. Es preveu que quan 

no estigui al despatx fent gestions s’encarregui de la caixa 

enregistradora, sinó, ho farà un dels cambrers de barra. 

Cap de cuina És l’encarregat de, a més a més de cuinar, dirigir la cuina. És el 

màxim responsable que el menjar que s’elabori en el restaurant sigui 

amb la màxima qualitat possible i es faci amb la màxima 

professionalitat. A més, decideix com s’elaboren els plats i, 

juntament amb el gerent del restaurant, decidirà si s’afegeix o es 

retira algun producte de la carta. 

Cuiner Són els encarregats de preparar els menjars que demanen els clients. 

Tenen un compromís amb la qualitat i la professionalitat. A banda 

de les comandes que van entrant a mesura que avança el dia, també 

caldrà que tinguin controlat tot allò que s’ofereix sense necessitat 

que ningú ho demani, com per exemple algunes tapes. Quan s’acabi 
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la jornada, seran els encarregats de netejar la cuina i deixar-la en 

òptimes condicions pel dia següent. 

Cambrer de 

barra 

Són la unió entre la cuina i els clients, en aquest cas estaran sempre 

darrere la barra. S’encarregaran de prendre comanda i servir el 

menjar i les begudes només als clients que estiguin asseguts a la 

barra. A banda d’això, també hauran de posar en un plat les tapes ja 

preparades que es demanin i escalfar-les quan s’escaigui, posar les 

cerveses amb el sortidor i preparar els cafès. A més, han d’anar 

gestionant tots els gots, copes i plats petits que els hi van portant els 

demés cambrers, posar-ho tot al rentaplats i posar-lo en marxa cada 

cop que el tinguin ple. També s’espera d’ells que sàpiguen vendre 

el producte als clients que s’acostin a la barra, que els atenguin amb 

amabilitat  professionalitat. Un d’ells, quan el gerent no hi sigui, 

serà l’encarregat de gestionar la caixa enregistradora. Quan s’acabi 

la jornada, seran els encarregats de traslladar el menjar preparat a la 

sala refrigeradora de la planta de baix i de deixar la zona de la  barra 

en òptimes condicions pel dia següent. 

Cambrer Són, també, la unió entre la cuina i clients, encara que en aquest cas 

es troben per tot el restaurant, sigui a la planta baixa (tant dins com 

fora) com a la planta de dalt. Són els encarregats de prendre la 

comanda i servir el menjar i les begudes als clients del restaurant 

(exceptuant els que estan asseguts a la barra, que són atesos pels 

cambrers de barra). Com en el cas dels cambrers de barra, també 

s’espera d’ells que siguin capaços de vendre el producte que 

s’ofereix amb amabilitat i professionalitat. Un cop s’ha finalitzat el 

servei d’una taula, hauran de desparar-la i tornar-la a preparar pels 

següents clients. Quan s’acabi el dia, seran els encarregats de 

guardar dins del local totes les cadires i les taules que hi hagi a la 

terrassa, i tornar-les a treure el dia següent.  

Personal de 

neteja 

Són els encarregats que el restaurant es trobi en bones condicions 

en tot moment, hi hagi molta o poca clientela. Pel que fa al local, 

caldrà que estiguin pendents sovint de la neteja dels lavabos; pel 

que fa a al resta del local, s’espera que es faci la neteja exhaustiva 
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al final del dia. Això si, si cal netejar qualsevol cosa de manera 

esporàdica, ells seran els encarregats de fer-ho. A banda del local 

en si, són els encarregats de fregar els objectes de coberteria o estris 

més grans, com ara els plats, els coberts, les paelles i els demés 

estris de cuina que es facin servir, ja que no es disposa de rentaplats 

per fer-ho. Després de netejar-ho, caldrà assecar-ho. A banda de les 

feines de neteja, també s’espera d’ells que puguin ser, en un moment 

donat, un recolzament per la cuina, com per exemple alhora de pelar 

patates a la planta de baix o qualsevol altre feina que calgui fer 

prèvia a la preparació dels menjars. 

Taula 4.1.1: Relació llocs de treball. Elaboració pròpia 

 

A banda de les aptituds inherents a cada posició de treball, dels treballadors del pòrtic 

s’espera que tots i cada un d’ells presentin característiques com la puntualitat, el saber 

treballar en equip i ajudar al company, una actitud positiva, el saber mantenir la calma en 

moments de màxim estrès i, si pot ser, un esperit constructiu i emprenedor. És un negoci 

que comença i qualsevol crítica o proposta de millora en qualsevol aspecte serà més que 

ben rebuda.  

 

4.1.1 Organigrama 

 

A continuació es detalla l’organigrama del restaurant: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4.1.2: Organigrama del negoci. Elaboració pròpia 

 

Gerent

Cambrer de 
barra

Cambrer
Personal de 

neteja

Cap de 
cuina

Cuiner
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4.2 Estructura retributiva 

  

Tot seguit es detalla la política retributiva que es seguirà en el restaurant: 

Taula 4.2.1: Taula retributiva. Elaboració pròpia 

 

S’ha de tenir en compte que el salari dels treballadors serà, com a mínim, el que està 

estipulat en el conveni del sector de la Restauració a Barcelona.  

 

Alhora de dur a terme l’estudi econòmic i financer del negoci, s’ha considerat un augment 

anual dels sous bruts d’un 4%. A banda d’aquest cost, cal remarcar que també s’ha de 

tenir en compte la aportació a la Seguretat Social a càrrec de la empresa, que és un 37% 

que cal sumar al còmput total dels sous bruts anuals.  

 

4.3 Denominació, forma jurídica i CNAE 

 

{7} Com ja s’ha comentat en altres apartats, el nom del restaurant serà “Pòrtic Boqueria”, 

i segons el Codi Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) la empresa queda definida 

de la següent manera: 

 

 

Personal Sou brut anual Sou brut mensual Seguretat Social

Gerent 40.000 2.857 14.800

Cap de cuina 35.000 2.500 12.950

Cambrer de barra 1 19.000 1.357 7.030

Cambrer de barra 2 19.000 1.357 7.030

Cambrer 1 19.000 1.357 7.030

Cambrer 2 19.000 1.357 7.030

Cambrer 3 17.000 1.214 6.290

Cambrer 4 17.000 1.214 6.290

Cambrer 5 17.000 1.214 6.290

Cambrer 6 3.643 1.214 1.348

Cuiner 1 21.000 1.500 7.770

Cuiner 2 21.000 1.500 7.770

Personal de neteja 1 13.000 929 4.810

Personal de neteja 2 13.000 929 4.810

Total 273.643 101.248

Sous [€]
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Imatge 4.3.1: Classificació segons CNAE. Font: Llista CNAE 

 

Pel que fa a la elecció de la forma jurídica del negoci, es parteix de la taula resum següent 

{8}: 

Taula 4.3.2: Taula resum diferents formes jurídiques. Font: Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Burgos  

 

A partir de la taula anterior, la opció que es tria pel negoci que s’obra és la societat 

limitada (SL) amb dos socis, amb un capital mínim de 3.006 € i en la qual la 

responsabilitat és limitada al capital aportat. Una societat de responsabilitat limitada 

(SRL) és un tipus d'empresa mercantil en la qual el capital està dividit en quotes socials 
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de diferent valor, amb títols innegociables ni denominables accions i en la qual la 

responsabilitat dels socis se circumscriu exclusivament al capital aportat per cadascun, és 

a dir, no responen amb el seu patrimoni. Les aportacions de capital s’han d’efectuar en 

diner o en béns valorats econòmicament. 

 

Aquest fet suposa un gran avantatge en comparació amb les formes jurídiques que 

presenten una responsabilitat il·limitada pel que fa al capital. Un altre avantatge 

destacable es pot apreciar respecte de les societats anònimes, i és que el capital necessari 

per a la seva constitució i les obligacions administratives són molt menors. Alhora, també 

és quelcom positiu el fet que el soci o socis tinguin el control absolut sobre qui posseeix 

la empresa, és a dir, es té el control total de la propietat de la empresa en possibles 

ampliacions i es restringeix la possibilitat d’entrada de nous socis no desitjats. 

 

Un altre aspecte a tenir en compte és que la limitació de la responsabilitat al capital sovint 

dificulta que aquests tipus de societats amb capital mínim aconsegueixin obtenir crèdits 

si no és presentant un aval personal o a tercer. Aquest fet fa que la responsabilitat no acabi 

essent del tot limitada ja que s’haurà d’acabar responent del deute com a avaladors. 
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5. PLA DE MÀRQUETING 

 

5.1 Imatge de la empresa 

 

5.1.1 Logotip i símbol de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.1.1: Logotip del restaurant. Font: Lloc Web Pòrtic Boqueria 

 

 

 

Imatge 5.1.2: Símbol del restaurant. Font: Lloc Web Pòrtic Boqueria 

 

Aquests són respectivament, el logotip i el símbol que representen al restaurant. S’han 

triat aquests colors perquè es creu que casen molt bé amb l’entorn i alhora són agradables 

a la vista. Pel que fa al logotip, s’ha decidit que apareguessin unes figures geomètriques 

representant el pòrtic del mercat, el qual és el nom del local i on s’hi trobarà. El local 

estarà decorat amb tons semblants als del logotip i els cambrers portaran a la part de dalt 

vestimenta de color negre durant l’hivern i de color taronja durant l’estiu, sempre amb el 

símbol al pit del color oposat. Es creu que són colors vistosos i potents, i que seran 

fàcilment identificats pels clients i ràpidament els relacionaran amb el negoci. El símbol 

s’ha triat d’aquesta manera ja que, a més a més de ser bonic, es creu que té força; és la 

lletra tònica de la paraula clau del negoci, pòrtic, i alhora permet jugar amb l’accent 
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emulant d’alguna manera el sostre i els arcs de la zona del mateix pòrtic del Mercat de la 

Boqueria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.1.3: Localització del restaurant. Font: Lloc Web Pòrtic Boqueria 

 

El símbol, a més, permet utilitzar-lo de manera subtil alhora d’enviar un missatge 

promocionant algun producte o de realitzar alguna oferta en el restaurant. A continuació, 

es mostra alguna idea de les que s’han pensat aplicar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 5.1.4: Proposta propaganda esmorzars. Font: Lloc web Pòrtic Boqueria 
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5.2 Promoció i propaganda 

 

{1} La missió d’aquest negoci no és una altra que posicionar-se en el mercat, diferenciar-

se dels seus competidors i arribar a ser un restaurant de cuina mediterrània de mercat 

reconegut a la ciutat de Barcelona. Per assolir aquest objectiu cal fer les coses bé; oferir 

un menjar de qualitat als clients a un preu adequat, dedicar-los un bon tracte, etc.. Però, 

alhora també cal treure profit i utilitzar correctament les eines de la promoció i la 

propaganda, sobretot quan s’està començant i no es forma part de cap franquícia, sinó que 

cal donar a conèixer la marca des de zero. 

 

Es creu que una de les primeres eines de promoció i propaganda del negoci és la decoració 

del propi local; si s’aconsegueix entrar pels ulls als clients i que aquests recordin el local 

com un lloc acollidor on s’hi podia estar còmode i relaxadament menjant, s’haurà 

aconseguit quelcom important en quant a promoció del restaurant. Per això, es donarà 

molta importància a la decoració del local i a aconseguir un ambient agradable.  

 

Una via per donar-se a conèixer és la de contractar a promotors, persones encarregades 

de promocionar el local. Aquestes s’encarreguen d’anar per diferents locals a oferir els 

nostres serveis i descomptes per als treballadors d’aquestes empreses, d’aquesta manera 

ens donem a conèixer i s’aconsegueix que gent vingui a provar la oferta del restaurant. 

Els locals triats han de ser establiments interessants des d’un punt de vista estratègic, que 

presentin un alt potencial de captació de gent, com per exemple oficines properes al 

restaurant o hostals i hotels, tant si estan situats en el mateix barri del restaurant com si 

es troben més allunyats. S’entén que aquest tipus de promoció es realitzarà durant els 

primers mesos de vida del negoci, després tot dependrà si s’aconsegueix fidelitzar, 

sobretot, a aquests treballadors del barri. Pel que fa als hostals i hotels, es creu que és clau 

crear uns bons vincles amb els treballadors d’aquests negocis ja que són una font molt 

important de clients potencials, per tant caldrà oferir-los un tracte especial i cuidar molt 

la relació. 

 

La nostra idea també és intentar promocionar-se en els creuers que atraquen al Port de 

Barcelona. Caldrà parlar amb els treballadors de les empreses corresponents per veure a 

quin acord podem arribar i així poder donar propaganda del nostre local als passatgers 
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dels vaixells. Estem parlant d’un gran volum de persones durant tot l’any, així que si la 

promoció funcionés en aquest tipus d’empresa suposaria un benefici força important pel 

restaurant. 

 

Avui dia, amb la importància que té internet en les nostres vides, es considera 

imprescindible disposar d’una pàgina web amb condicions per poder-te promocionar a 

gran escala. Caldrà contractar informàtics que dissenyin un lloc web ben atractiu, amb 

fotografies que t’incitin a venir a tastar els nostres plats i a passar una estona agradable 

en un indret tan pintoresc com és el Mercat de La Boqueria. També caldrà, doncs, un 

manteniment anual d’aquesta pagina web, la qual cosa suposarà un cost fix constant per 

a la empresa, tot i que es creu del tot necessari realitzar aquesta inversió. També es 

considera interessant tenir presència a les xarxes socials, per tant, es tindrà una pàgina de 

Facebook on es podran anar seguint les novetats i les ofertes del restaurant, 

 

S’ha barallat la opció d’entrar a pàgines web com “El Tenedor”, unes plataformes virtuals 

on et dones a conèixer, apareixen ofertes del teu negoci i els clients reserven taula a través 

del mateix lloc web. Llavors, una part del import final va destinat al intermediari. Tot i 

que pot semblar interessant, parlant amb altres negocis de la zona ens han comentat que 

no acaba sortint a compte, que no estan satisfets del fruit que li estan traient a aparèixer 

en aquest tipus de plataformes virtuals, ja sigui perquè el menjar està al 50% de descompte 

i el marge acaba sent molt petit o perquè resulta molt complicat fidelitzar el client; la 

majoria dels usuaris de “El Tenedor” el que busquen contínuament són ofertes i varietat. 

Per tant, d’entrada es decideix no utilitzar aquestes vies de promoció. 

 

5.3 Públic objectiu 

 

La localització del local fa que el negoci presenti un públic objectiu clar: els turistes, tot 

i que també es compta amb clients de la ciutat, els quals seran els que caldrà fidelitzar. 

 

Provinguin de l’estranger o siguin autòctons, el restaurant està orientat a gent d’uns 25 

anys cap amunt, amb un perfil de client amb ingressos, família i nivell econòmic mitjà-

alt. Està orientat tant cap a homes com cap a dones i totes les religions hi tenen cabuda. 
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5.4 Estratègia de preus 

 

Els preus dels nostres productes s’assignen tenint en compte un seguit de variables, com 

ara els costos dels propis productes, la demanda, la competència i les preferències dels 

nostres clients. Aquests factors cal no avaluar-los per separat, és a dir, que s’ha 

d’aconseguir veure com afecten de manera global i veure en cada cas quin factor té més 

pes alhora de decidir el preu. 

 

Pel que fa als costos, caldrà realitzar un estudi de costos per conèixer el marge de 

contribució de cada un dels productes i d’aquesta manera decidir. Pel que fa al cost 

d’aprovisionament, convé que sigui el més baix possible dins d’un equilibri qualitat-preu. 

Caldrà, doncs, aconseguir una bona relació amb els proveïdors i que aquesta es mantingui 

en el temps, la qual cosa a la llarga ens pot permetre comprar a millor preu i aconseguir 

ofertes per volum de compra. Si s’assoleix aquest objectiu, els preus que imposem no 

caldrà que siguin tan agressius com ho haurien de ser per assolir cert marge. 

 

Pel que fa a la demanda, la llei de la oferta i la demanda és la que regeix avui dia la 

economia en qualsevol sector. Si és cert que el nostre restaurant està orientat a gent amb 

un nivell adquisitiu mitjà-alt, tot i així, cal anar molt en compte de no pujar massa els 

preus i perdre així clientela de forma dràstica. Cal doncs, trobar el punt d’equilibri dins 

del sector en el que estem, intentar diferenciar-nos de la competència i així poder assolir 

els màxims ingressos possibles tenint en compte les característiques d’aforament que 

presenta el local. 

 

La competència és un bon punt de partida alhora de decidir els preus, sobretot quan s’està 

començant i s’entra de cop en el mercat. Llavors, d’entrada caldrà imposar uns preus 

semblants als de la competència, ni molt més baixos ni molt més alts ja que ambdós 

escenaris serien contraproduents. Un cop s’aconsegueixi assentar la nostra marca i 

diferenciar-nos en el mercat de la restauració, es gaudirà de més llibertat alhora 

d’augmentar els preus. 

 

Finalment, les preferències dels nostres clients també es creu que és un factor a tenir en 

compte alhora de decidir quin preu posar a cada producte. Se sap que molts del clients 
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que es rebran a diari al restaurant seran estrangers, i aquest tipus de clientela te fixació 

alhora de demanar certs productes, independentment del preu si aquest és raonable. 

Aquest fet atorga poder al restaurant alhora de decidir el preu i, per tant, ens permet poder-

lo pujar amb la seguretat que aquell producte se seguirà venent.  
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6. ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Aquest anàlisi permetrà avaluar la viabilitat econòmica del projecte a partir de l’estudi 

econòmic i financer que es durà a terme. És a dir, es podrà comprovar si és una bona idea 

o no emprendre el projecte d’obertura d’aquest restaurant. 

 

Inicialment, es detallaran la inversió inicial necessària i altres costos d’explotació 

referents al negoci. Posteriorment, es farà un estudi de la previsió de vendes i un anàlisi 

de la inversió. Finalment, es detallarà la proposta de finançament que s’ha triat per a fer 

possible aquest projecte. 

 

Tots els càlculs duts a terme en aquest pla econòmic i financer són a 5 anys vista. 

 

6.1. Inversió inicial 

 

6.1.1. Immobilitzat material 

 

Les inversions en béns materials, sigui en equipament o en l’edifici en si, que es duran a 

terme són les següents: 

 

- Equipament: Inclou tota la maquinària i estris necessaris i el mobiliari per a 

convertir el local en un restaurant. 

- Equip informàtic: Format per un ordinador, una impressora i el suport per a la 

aplicació informàtica. 

- Reformes: En aquesta partida es contemplen totes les obres que seran necessàries 

per adaptar el local a un restaurant. El local de La Boqueria que s’ha escollit ha 

estat durant molt de temps una carnisseria. Per tant, cal una reforma a fons del 

local, des de la pròpia distribució dels espais fins a una nova instal·lació elèctrica. 

 

La taula següent mostra el resum de la inversió en immobilitzat material. El detall tant de 

les reformes com del equipament es pot trobar a l’annex B. 
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Taula 6.1.1: Inversió immobilitzat material. Elaboració pròpia 

 

6.1.2. Immobilitzat intangible 

 

La inversió en immobilitzat intangible, és a dir, en elements patrimonials no materials 

però amb valor econòmic, que es durà a terme és la següent: 

 

- Aplicació informàtica: És el software que s’utilitzarà durant el dia a dia al 

restaurant per agilitzar la presa de comandes i l’enviament de la informació a 

cuina. També es farà servir per tenir un control total de les factures de cada una 

de les taules i per cobrar. A més, permetrà extreure informació i dur a terme 

estudis estadístics de la activitat del restaurant.  

- Llicència i traspàs de llicència: A banda de pagar el preu de la llicència, 3.000€, 

cal pagar una quantitat com a traspàs. En el Districte de Ciutat Vella, legalment 

no s’hi poden obrir més restaurants i, per tant, cal comprar la llicència a algun 

local que tanqui. Aquest traspàs es quantifica en 57.000€. 

 

 

 

Taula 6.1.2: Inversió immobilitzat intangible. Elaboració pròpia 

 

6.1.3. Altres inversions 

 

Altres inversions que cal fer abans d’obrir el restaurant són: 

 

- Inversió inicial en estocs: S’ha cregut necessari disposar d’un estoc inicial alhora 

d’obrir el restaurant. 

- Necessitat inicial de caixa.  

Concepte Cost (€)

Reformes 413.000

Equipament 44.210

Equip informàtic 2.000

Total 459.210

Concepte Cost (€)

Aplicació Informàtica 1.500

Llicència i traspàs 60.000

Total 61.500
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Taula 6.1.3: Altres inversions. Elaboració pròpia 

 

6.1.4. Amortitzacions 

 

En aquest apartat es detalla el quadre d’amortitzacions per cada un dels tipus d’inversions 

que s’han fet. 

 

Taula 6.1.4: Quadre d’amortitzacions. Elaboració pròpia 

 

6.2. Previsió de vendes 

 

A continuació es detallarà com s’ha realitzat la previsió de vendes del restaurant durant 

el primer any. 

 

Inicialment, es va tenir una reunió amb els gerents de cinc restaurants de la zona. Fa molts 

anys que tant la meva família com jo fem vida per La Boqueria i la amistat que ens uneix 

a comerciants del barri ha facilitat aquest intercanvi d’informació, que alhora de fer una 

previsió de vendes anual ha estat molt important. 

 

Es va deixar clar que cal diferenciar el consum dels clients tant si es tracta d’un dia entre 

setmana (dilluns, dimarts dimecres o dijous) o cap de setmana (divendres o dissabte) com 

si es tracta d’un mes d’estiu (abril, maig, juny, juliol, agost, setembre o octubre) o 

d’hivern (gener, febrer, març, novembre o desembre).  

 

Quadre d'amortitzacions Valor (€) Vida Util Amortització anual (€)

Equip informàtic 2.000 5 400

Aplicació informàtica 1.500 5 300

Llicència 60.000 15 4.000

Equipament 44.210 10 4.421

Reformes 413.000 15 27.533

TOTAL 518.710 36.654

Concepte Cost (€)

Begudes alcohòliques (estoc) 5.000

Necessitat de caixa 6.000

Total 11.000
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Llavors, el que es va fer va ser extreure informació a partir de dades històriques respecte 

la proporció amb que es demana cada tipus de producte, és a dir, el nombre d’unitats 

venudes d’aquell tipus de producte respecte el total de clients.  

 

En general, els dies més fluixos de l’any pels restaurants de la zona són els dies entre 

setmana dels mesos de gener i novembre, i ambdós casos molt semblants entre ells. Per 

aquest motiu, les dades d’aquests mesos es van utilitzar per poder fer una estimació de 

les vendes durant el període més fluix de l’any (posteriorment es realitzarà la previsió de 

tot l’any partint d’aquestes dades). Els cinc restaurant porten força anys oberts, així que 

per tots els casos es disposava d’un històric ampli. 

 

La proporció diària (entre setmana) amb que es demana cada tipus de producte durant els 

mesos més fluixos d’hivern és: 

 

Taula 6.2.1: Taula proporció vendes entre setmana mes hivern. Elaboració pròpia 

 

Per extreure la proporció de venda de cada tipus de producte durant aquests mesos però 

en cap de setmana, s’han tingut en compte diverses variables: 

- S’ha suposat un augment d’un 10% de la proporció de vendes de tapes, postres, 

cerveses, vermuts, copes i sangries, vinc blancs i vins rosats. S’ha considerat que 

Concepte R1 (%) R2 (%) R3 (%) R4 (%) R5 (%) % mig

Esmorzars 15 - 18 14 19 16,5

Tapes 31 37 35 33 34 34,0

Entrants 12 9 11 11 12 11,0

Amanides 7 6 - 9 8 7,5

Arrossos - 16 19 14 14 15,8

Peixos 10 8 9 9 10 9,2

Carns 8 7 5 7 8 7,0

Postres 7 8 5 8 9 7,4

Aigues 13 15 18 16 25 17,4

Refrescos 13 18 9 7 4 10,2

Sucs 3 6 4 2 2 3,4

Cerveses 32 33 38 35 31 33,8

Cafès 31 36 33 32 30 32,4

Tes 2 3 5 4 6 4,0

Vermuts 2 3 2 6 - 3,3

Copes i sangries 25 19 15 23 20 20,4

Vins blancs 7 8 6 7 9 7,4

Vins rosats 2 2 2 4 3 2,6

Vins negres 5 6 12 8 10 8,2

Caves 2 2 3 4 3 2,8

Restaurants de la zona dilluns-dijous (HIVERN)
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el fet de ser cap de setmana propicia a que es doni aquest canvi de tendència en 

els clients. 

- S’ha suposat un augment d’un 20% de la proporció de vendes de vins negres i 

caves. El cava és senyal de festa i es creu que per ser cap de setmana l’increment 

havia de ser important. Pel que fa al vi negre, a l’hivern es tendeix a consumir-ne 

més respecte els altres vins, així que si durant el cap de setmana els clients 

tendeixen a consumir més begudes alcohòliques, es creu que el vi negre havia de 

patir l’increment major. 

- S’ha suposat una disminució d’un 30% de la proporció de vendes d’aigües i de 

refrescos. La major tendència en cap de setmana de consumir begudes 

alcohòliques n’és la causa. 

- S’ha suposat una disminució d’un 20% de la proporció de vendes de cafès, ja que 

durant el cap de setmana la gent tendeix a consumir-ne menys. 

- Els demés s’han suposat constants. 

 

A partir d’aquestes premisses, la proporció diària (cap de setmana) amb que es demana 

cada tipus de producte durant els mesos més fluixos d’hivern és: 

Taula 6.2.2: Taula proporció vendes cap de setmana mes hivern. Elaboració pròpia 

 

Concepte R1 (%) R2 (%) R3 (%) R4 (%) R5 (%) % mig

Esmorzars 15 - 18 14 19 16,5

Tapes 34 41 39 36 37 37,4

Entrants 12 9 11 11 12 11,0

Amanides 7 6 - 9 8 7,5

Arrossos - 18 21 15 15 17,3

Peixos 10 8 9 9 10 9,2

Carns 8 7 5 7 8 7,0

Postres 8 9 6 9 10 8,1

Aigues 9 11 13 11 18 12,2

Refrescos 9 13 6 5 3 7,1

Sucs 3 6 4 2 2 3,4

Cerveses 35 36 42 39 34 37,2

Cafès 25 29 26 26 24 25,9

Tes 2 3 5 4 6 4,0

Vermuts 2 3 2 7 - 3,6

Copes i sangries 28 21 17 25 22 22,4

Vins blancs 8 9 7 8 10 8,1

Vins rosats 2 2 2 4 3 2,9

Vins negres 6 7 14 10 12 9,8

Caves 2 2 4 5 4 3,4

Restaurants de la zona divendres i dissabte (HIVERN)
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Posteriorment, s’ha realitzat una estimació de la proporció de vendes entre setmana pel 

primer mes d’estiu, el mes d’abril, partint de les dades entre setmana del mes d’hivern. 

 

- S’ha suposat un augment d’un 10% de la proporció de vendes d’esmorzars, tapes, 

amanides, peixos, cerveses, vermuts, vins rosats i caves. Durant els mesos d’estiu 

es creu que ve de gust consumir aquests tipus de productes en detriments d’altres. 

- S’ha suposat un augment d’un 20% de la proporció de vendes de copes i sangries 

i vins blancs. De la mateixa manera que abans, però amb major proporció, es creu 

que la calor farà que els clients tendeixin a demanar aquests tipus de begudes. 

- S’ha suposat una disminució d’un 10% de la proporció de vendes d’entrants, 

carns. La majoria d’entrants són calents, la qual cosa farà que se’n demanin 

menys. De la mateixa manera, durant l’estiu es creu que es tendeix a consumir 

més peix en detriment de la carn. 

- S’ha suposat una disminució del 30% de la proporció de vendes d’aigües i 

refrescos, cafès, tes i vins negres. L’augment proporcional de les demés begudes 

són la causa d’aquesta nova tendència. 

- Els demés tipus de productes es consideren constants. 

 

Anàlogament a l’hivern, la proporció diària (entre setmana) amb que es demana cada 

tipus de producte durant el primer mes d’estiu es pot trobar detallada en l’annex C. 

 

Com anteriorment, s’ha dut a terme una previsió de la proporció de vendes de cada tipus 

de producte pel cap de setmana d’estiu partint de les dades entre setmana: 

 

- S’ha suposat un augment d’un 10% de la proporció de vendes de tapes, postres, 

cerveses, vermuts, copes i sangries, vinc blancs, vins negres i caves. Es creu que, 

de la mateixa manera que a l’hivern, el fet de ser cap de setmana pot suposar 

aquest canvi de preferències en els clients. 

- S’ha suposat una disminució d’un 10% de la proporció de vendes de cafès, ja que 

es creu que se’n pren menys durant el cap de setmana. 

- S’ha suposat una disminució d’un 20% de la proporció de vendes d’aigües i 

refrescos, ja que es creu que es demanarà una quantitat major de begudes amb 

alcohol respecte als dies entre setmana. 
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Doncs, la proporció diària (cap de setmana) amb que es demana cada tipus de producte 

durant el primer mes d’estiu es troba detallada també en l’annex C. 

 

A partir d’aquestes proporcions de consum, es dedueixen els costos d’aprovisionament 

de les vendes i les vendes totals dels mesos d’hivern (gener i novembre) i del primer mes 

d’estiu (abril). Pels primers mesos d’hivern, se suposa una mitjana diària de 70 persones 

entre setmana i una mitjana de 110 persones en cap de setmana. En ambdós casos, el 

càlcul de la despesa per persona és de poc més de 20 euros, la qual cosa es considera força 

raonable. 

 

 

 

 

  

 

 

Taula 6.2.3: Taula previsió vendes entre setmana mes hivern. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6.2.4: Taula previsió vendes cap de setmana mes hivern. Elaboració pròpia 

Previsió vendes primer mes dilluns dijous (HIVERN) Cost MP [€] PVP [€] Unitats al dia Cost MP de les vendes [€] Vendes [€] Persones diàries 70

Esmorzars 2,50 7,67 11,55 28,88 88,55

Tapes 2,20 7,68 23,80 52,36 182,67

Entrants 4,22 15,56 7,70 32,51 119,78

Amanides 3,25 11,38 5,25 17,04 59,72

Arrossos 5,87 20,00 11,03 64,68 220,50

Peixos 8,66 30,56 6,44 55,79 196,82

Carns 4,30 15,00 4,90 21,07 73,50

Postres 1,31 5,57 5,18 6,81 28,86

Aigues 0,63 2,30 12,18 7,71 28,01

Refrescos 0,67 2,48 7,14 4,81 17,69

Sucs 0,79 2,54 2,38 1,88 6,05

Cerveses 0,66 2,59 23,66 15,70 61,30

Cafès 0,50 1,80 22,68 11,32 40,82

Tes 0,50 1,82 2,80 1,40 5,11

Vermuts 0,92 3,52 2,28 2,09 8,00

Copes i sangries 1,87 7,01 14,28 26,76 100,12

Vins blancs 4,73 16,36 5,18 24,49 84,76

Vins rosats 4,00 13,75 1,82 7,28 25,03

Vins negres 6,51 23,83 5,74 37,36 136,80

Caves 5,32 20,25 1,96 10,42 39,69

430,34 1523,76 21,77 €   

Previsió vendes primer mes divendres dissabte (HIVERN) Cost MP [€] PVP [€] Unitats al dia Cost MP de les vendes [€] Vendes [€] Persones diàries 110

Esmorzars 2,50 7,67 18,15

Tapes 2,20 7,68 41,14 90,51 315,75

Entrants 4,22 15,56 12,10 51,09 188,22

Amanides 3,25 11,38 8,25 26,77 93,84

Arrossos 5,87 20,00 19,06 111,80 381,15

Peixos 8,66 30,56 10,12 87,66 309,29

Carns 4,30 15,00 7,70 33,11 115,50

Postres 1,31 5,57 8,95 11,77 49,89

Aigues 0,63 2,30 13,40 8,49 30,82

Refrescos 0,67 2,48 7,85 5,29 19,45

Sucs 0,79 2,54 3,74 2,95 9,50

Cerveses 0,66 2,59 40,90 27,13 105,96

Cafès 0,50 1,80 28,51 14,24 51,32

Tes 0,50 1,82 4,40 2,19 8,02

Vermuts 0,92 3,52 3,93 3,61 13,82

Copes i sangries 1,87 7,01 24,68 46,26 173,06

Vins blancs 4,73 16,36 8,95 42,33 146,52

Vins rosats 4,00 13,75 3,15 12,58 43,26

Vins negres 6,51 23,83 10,82 70,45 257,97

Caves 5,32 20,25 3,70 19,65 74,84

667,89 2388,20 21,71 €    
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Pel primer mes d’estiu, se suposa una mitjana diària de 120 persones entre setmana i una 

mitjana de 180 persones en cap de setmana. En ambdós casos, el càlcul de la despesa per 

persona és de poc més de 20 euros, la qual cosa segueix considerant-se força raonable. 

Les taules de les previsions de vendes per l’estiu, anàlogues a l’hivern, es troben en 

l’annex C. 

 

Amb les variacions respecte el mes anterior que es detallen a la següent taula, ja es pot 

realitzar una previsió anual de les vendes, separant entre setmana i cap de setmana. 

 

Taula 6.2.5: Taula variació % mes anterior. Elaboració pròpia 

 

Pels mesos de gener, abril i novembre, s’han calculat les unitats previstes per cada 

producte multiplicant les unitats al dia que s’havien deduït prèviament per la quantitat de 

dies d’aquell tipus al mes (16 entre setmana i 8 cap de setmana). Un cop es tenen aquests 

valors, es calculen les unitats previstes per la resta de mesos aplicant el percentatge de 

variació respecte el mes anterior que s’ha estimat en cada cas. Llavors, quan es tenen les 

unitats anuals previstes per cada tipus de producte, s’utilitza aquest valor per calcular el 

cost total de les compres (multiplicant pel cost MP) i el còmput global de les vendes 

(multiplicant pel PVP). 

 

Aquest càlcul s’ha fet, per una banda, per tots els dies considerats entre setmana que hi 

ha en un any, i per altra banda, per tots els dies considerats cap de setmana. Les dues 

taules per separat es troben a l’annex C. 

 

Tot seguit, es mostra la taula global de tot l’any, és a dir, la resultant de sumar les dues 

anteriors.

Variació % Mes Anterior 10% 15% 20% 20% 40% 10% -25% -35% 20%

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Persones diàries 83 92 105 140 168 202 282 310 233 151 83 100
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Taula 6.2.6: Taula previsió vendes anual. Elaboració pròpia 

 

 

Previsió vendes primer any Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Compres Vendes

Augment % Mes Anterior 10% 15% 0% 20% 20% 40% 10% -25% -35% 20% [ud] [€] [€]

Esmorzars 330 363 417 610 732 878 1.229 1.352 1.014 659 330 396 8.312 20.779,14 63.722,71

Tapes 710 781 898 1.310 1.573 1.887 2.642 2.906 2.180 1.417 710 852 17.865 39.303,87 137.116,90

Entrants 220 242 278 333 399 479 671 738 553 360 220 264 4.756 20.081,87 73.985,82

Amanides 150 165 190 277 333 399 559 615 461 300 150 180 3.778 12.259,70 42.975,05

Arrossos 329 362 416 607 728 874 1.224 1.346 1.010 656 329 395 8.276 48.551,84 165.517,62

Peixos 184 202 233 340 408 490 686 754 566 368 184 221 4.634 40.145,31 141.638,21

Carns 140 154 177 212 254 305 427 469 352 229 140 168 3.027 13.014,78 45.400,39

Postres 155 170 195 259 311 373 523 575 431 280 155 185 3.613 4.748,56 20.129,76

Aigues 302 332 382 374 449 539 754 830 622 405 302 362 5.654 3.580,79 13.003,91

Refrescos 177 195 224 219 263 316 442 486 365 237 177 212 3.314 2.230,81 8.209,37

Sucs 68 75 86 114 137 165 230 253 190 124 68 82 1.591 1.257,21 4.042,17

Cerveses 706 776 893 1.303 1.563 1.876 2.626 2.889 2.167 1.408 706 847 17.760 11.782,35 46.015,33

Cafès 591 650 748 729 875 1.050 1.470 1.617 1.213 789 591 709 11.033 5.508,98 19.860,02

Tes 80 88 101 94 113 135 190 209 156 102 80 96 1.444 720,26 2.633,13

Vermuts 68 75 86 125 150 180 253 278 208 135 68 81 1.708 1.568,97 6.002,64

Copes i sangries 426 469 539 858 1.029 1.235 1.729 1.902 1.427 927 426 511 11.478 21.513,05 80.473,80

Vins blancs 155 170 195 311 373 448 627 690 518 336 155 185 4.164 19.682,79 68.132,75

Vins rosats 54 60 69 96 115 138 194 213 160 104 54 65 1.322 5.289,79 18.183,67

Vins negres 178 196 226 201 241 290 405 446 335 217 178 214 3.129 20.361,61 74.563,63

Caves 61 67 77 108 130 155 218 239 179 117 61 73 1.485 7.895,14 30.070,84

5.083 5.591 6.430 8.482 10.178 12.214 17.099 18.809 14.107 9.169 5.083 6.100 118.344 300.276,80 1.061.677,72

HIVERN ESTIU HIVERN
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6.3. Previsió d’altres costos 

 

En aquesta part de l’estudi es detallaran altres costos, a banda de la inversió inicial i dels 

costos de les pròpies vendes, derivats de la activitat del restaurant. 

 

Una de les partides més importants pel que fa a aquests costos és la dels sous. El còmput 

global d’aquest cost ja ha estat detallat mitjançant la Taula 4.2.1. 

 

A la següent taula es mostren altres costos d’explotació que es preveuen anualment. 

 

 

Taula 6.3.1: Taula despeses d’explotació. Elaboració pròpia 

 

6.4. Anàlisi de la inversió 

 

Per poder fer l’anàlisi de la inversió, primer cal detallar certes premisses: 

 

 

 

Taula 6.4.1: Taula conceptes financers. Elaboració pròpia 

 

 

Concepte Periode Pagament Cost Periode (€) Cost Anual (€)

Lloguer Mensual 8.000 96.000

Llum Mensual 1.400 16.800

Gas Mensual 400 4.800

Aigua Trimestral 400 1.600

Televisió Mensual 230 2.760

Telèfon Mensual 60 720

Wifi Mensual 60 720

Nateja Mensual 100 1.200

Vestuari Anual 500 500

Assesoria Fiscal Mensual 300 3.600

Assegurança local Trimestral 2.000 8.000

Publicitat, propaganda i RRPP Anual 4.000 4.000

Gremi Restauració Anual 500 500

Total 141.200

Altres costos d'explotació

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 37,00% sobre sou brut

Previsió augment sous bruts: 4% anual

Previsió augment costos generals: 4% anual

Impost sobre societats: 25% sobre BAI
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Taula 6.4.2: Taula previsió augment de vendes per any. Elaboració pròpia 

 

El valor de l’any 2017 es calcula a partir de la mitjana dels valors que apareixen a la Taula 

6.2.5. Els demés valors es calculen aplicant un augment del percentatge que toca en cada 

cas. 

 

6.4.1. Resultat de la inversió 

 

A la següent taula resum es detalla el còmput global dels fons invertits:  

 

Taula 6.4.3: Taula fons invertits. Elaboració pròpia 

 

Com es pot apreciar, se suposa que la inversió en estocs es recupera al final del període 

de l’estudi. Pel que fa a la següent taula, es detalla el total de fons generats: 

 

Taula 6.4.4: Taula fons generats. Elaboració pròpia 

 

Les vendes dels anys següents es calculen a partir dels valors de la Taula 6.4.2. i les 

compres es dedueixen seguint la mateixa proporció. Pel que fa als sous bruts, s’utilitza la 

Fons generats 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vendes 1.061.678 1.072.294 1.083.017 1.093.848 1.104.786

Compres -300.277 -303.280 -306.312 -309.375 -312.469

Marge Brut 761.401 769.015 776.705 784.472 792.317

Sous bruts -273.643 -284.589 -295.972 -307.811 -320.123

Seguretat Social -101.248 -105.298 -109.510 -113.890 -118.446

Altres despeses d'explotació -141.200 -146.848 -152.722 -158.831 -165.184

Benefici abans d'impostos i amortitz. 245.310 232.281 218.501 203.940 188.564

Amortitzacions -36.654 -36.654 -36.654 -36.654 -36.654

Resultat d'explotació 208.656 195.626 181.847 167.286 151.909

Gastos financieros -30.536,80 -25.331,61 -19.710,00 -13.638,66 -7.081,61

Resultat financer 178.119,07 170.294,64 162.137,03 153.647,27 144.827,76

Impostos de Societats -44.530 -42.574 -40.534 -38.412 -36.207

Benefici Net 133.589 127.721 121.603 115.235 108.621

+ Amortitzacions 36.654 36.654 36.654 36.654 36.654

Total fons generats 170.244 164.375 158.257 151.890 145.275

Fons invertits 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inversió en immobilitzat 520.710

Inversió en estocs 5.000 -5.000

Inversió inicial en tresoreria 6.000

Total fons invertits 531.710 0 0 0 0 -5.000

2017 2018 2019 2020 2021

Previsió augment de vendes respecte any anterior 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Mitjana de Persones diaries 163 164 166 167 169
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previsió d’augment d’un 4% que apareix a la Taula 6.4.1, i la mateixa proporció s’ha 

previst pels costos generals, la qual s’utilitza per calcular les despeses d’explotació dels 

següents anys. 

 

Un cop s’apliquen aquests càlculs ja esmentats, s’arriba al benefici abans d’impostos i 

amortitzacions, el que vindria sent el EBITDA, una mesura del benefici que pretén 

mesurar la rendibilitat econòmica d'una empresa. A aquest valor cal restar-li la suma de 

tot el que es preveu amortitzar aquell any. Un cop aquí, cal restar les despeses financeres 

i a continuació s’aplica l’Impost de Societats, trobant el benefici net d’aquell any. 

Taula 6.4.5: Taula cash flow. Elaboració pròpia 

 

El cash flow disponible cada any es calcula fent la diferència entre els fons generats i els 

fons invertits. Pel que fa al cash flow acumulat, que es calcula a partir del cash flow 

acumulat de l’any anterior i el cash flow disponible d’aquell mateix any, ens indica quin 

payback té la inversió realitzada, és a dir, quan es recupera la inversió. En aquest cas, 

s’observa que el payback es preveu de 4 anys. 

 

 

 

Taula 6.4.6: Taula TIR i VAN. Elaboració pròpia 

 

Dos indicadors de la rendibilitat d’aquest projecte són el TIR i el VAN, els quals 

s’indiquen a la taula de més amunt. 

 

6.5. Balanç de la situació 

 

Per tal d’analitzar diferents ratis econòmics i financers, es dur a terme un balanç de 

situació anual (últim mes de cada any). 

 

Cash flow -531.710 170.244 164.375 158.257 151.890 150.275

Cash flow acumulat -531.710 -361.466 -197.091 -38.834 113.056 263.331

TIR de la inversió 15,51%

    Taxa VAN: 4% anual

VAN de la inversió: 178.001 euros
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El balanç representa la situació econòmica i financera del negoci en un moment concret. 

Hi apareixen, de forma ordenada i equilibrada, tant els béns i drets que posseeix l’empresa 

com el capital i les obligacions a què està compromès.  

Taula 6.5.1: Balanç de la situació. Elaboració pròpia 

 

Es pot apreciar que la empresa presenta un deute considerable, però els bons resultats fan 

que tingui una bona solvència. 

 

Pel que fa a alguns ratis de solvència, s’observa que el fons de maniobra (AC-PC) del 

primer any és negatiu, però a partir del segon any ja passa a ser positiu i a mida que 

avancen els anys ho és encara més. L'equilibri financer és respectat i l'empresa disposa, 

gràcies al fons de maniobra, d'un superàvit de recursos estables que li permetran finançar 

altres necessitats de finançament a curt termini. Si es mira la solvència 

(AC+ANC/PC+PNC), el valor és cada vegada més òptim, per tant, la empresa presenta 

una bona capacitat de fer front a les seves obligacions de pagament. 

 

A C T I U 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Actiu No Corrent 520.710,00 484.055,67 447.401,33 410.747,00 374.092,67 337.438,33

Inmovilitzat intangible 61.500,00 57.200,00 52.900,00 48.600,00 44.300,00 40.000,00

Aplicació Informàtica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Llicència 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Amortització acumulada -4.300,00 -8.600,00 -12.900,00 -17.200,00 -21.500,00

Inmovilitzat Material 459.210,00 426.855,67 394.501,33 362.147,00 329.792,67 297.438,33

Equipament 44.210,00 44.210,00 44.210,00 44.210,00 44.210,00 44.210,00

Reformes 413.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00 413.000,00

Equip Informàtic 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Amortització acumulada -32.354,33 -64.708,67 -97.063,00 -129.417,33 -161.771,67

Actiu Corrent 11.000,00 116.178,70 210.283,89 292.649,26 362.575,97 419.331,00

Existències 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Tresoreria 6.000,00 111.178,70 205.283,89 287.649,26 357.575,97 414.331,00

TOTAL ACTIU 531.710,00 600.234,37 657.685,22 703.396,26 736.668,64 756.769,34

Passiu i Patrimoni net 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Patrimoni Net 150.000,00 283.589,30 411.310,29 532.913,06 648.148,51 756.769,34

Capital social 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Resultat exercici 0,00 133.589,30 127.720,98 121.602,77 115.235,45 108.620,82

Reserves 0,00 0,00 133.589,30 261.310,29 382.913,06 498.148,51

Passiu No Corrent 316.645,07 246.374,94 170.483,20 88.520,12 0,00 0,00

Crèdit bancari 316.645,07 246.374,94 170.483,20 88.520,12 0,00 0,00

Passiu Corrent 65.064,93 70.270,13 75.891,74 81.963,08 88.520,12 0,00

Crèdit bancari 65.064,93 70.270,13 75.891,74 81.963,08 88.520,12 0,00

TOTAL PASSIU + PN 531.710,00 600.234,37 657.685,22 703.396,26 736.668,64 756.769,34
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Per altra banda, si ens fixem en la rendibilitat econòmica (BAII/Vendes)*(Vendes/Actiu), 

a mida que avancen els anys el valor del rati va disminuint, la qual cosa indica que la 

eficiència en la utilització de l’actiu cada cop és menor. El primer multiplicant fa 

referència al marge econòmic, el qual indica els beneficis obtinguts per unitat venuda; i 

el segon multiplicant és la rotació financera, que es pot interpretar com les unitats 

monetàries de vendes que es poden obtenir per cada unitat monetària invertida. Alhora de 

millorar la rendibilitat econòmica, a partir d'aquesta descomposició es pot determinar on 

cal influir per aconseguir-ho.  

 

Si s'augmenta el numerador o disminueix el denominador s'incrementa el marge 

econòmic. Es pot aconseguir augmentant els preus de venda mantenint constants els 

costos unitaris, o bé disminuint els costos unitaris mantenint constant els preus de venda; 

o bé incrementant la rotació financera que se sol variar augmentant les vendes amb la 

mateixa estructura econòmica (actiu), o bé mantenint el nivell de vendes amb menys actiu 

(reduint existències, saldos a clients...). 

 

6.6. Finançament 

 

Vista la necessitat financera màxima de 531.710 €, es decideix finançar-se de la següent 

manera: 

 

 

 

 

Taula 6.6.1: Proposta finançament. Elaboració pròpia 

 

 

 

 

Taula 6.6.2: Evolució devolució préstec. Elaboració pròpia 

Any 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Quota a pagar 95.602 95.602 95.602 95.602 95.602

Interessos 30.537 25.332 19.710 13.639 7.082

Capital amortitzat 65.065 70.270 75.892 81.963 88.520

Capital pendent 381.710 316.645 246.375 170.483 88.520 0

Aportació de capital 150.000,00

Resta préstec bancari 381.710,00

Tipus d'interès nominal anual 8,00%

Anys de vida del préstec 5

Número de pagaments a l'any 1

Quota anual a pagar 95.601,73

Proposta finançament
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Caldrà trobar un soci capitalista que contribueixi a l’aportació que es preveu fer de 

150.000€. La resta de necessitat financera es preveu obtenir mitjançant un préstec bancari. 

Al no tenir històric de generació de recursos ja que és un negoci que comença, s’és 

conscient que el préstec bancari no s’aconseguirà sense garanties. Per tant, caldrà un aval 

extern que respongui.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Pla de negoci d’un restaurant al Mercat de La Boqueria Pàg. 61 

 

7. ANÀLISI DELS COSTOS 

 

Per saber el cost real de cada producte i així poder trobar el marge de contribució de cada 

un, s’ha realitzat un anàlisi dels costos de cada tipus de producte que s’ofereix en el 

restaurant. 

 

{2} Aquest anàlisi consta de dos procediments diferenciats. Inicialment, el cost de cada 

tipus de producte s’ha calculat seguint el model Full Cost, i posteriorment s’ha aplicat el 

model Direct Cost amb els productes que apareixien amb marge negatiu, per decidir quina 

era la millor opció, si eliminar-los de la carta o mantenir-los. Tot seguit, i 

independentment de l’estudi anterior, s’ha tornat a realitzar un anàlisi dels costos dels 

productes però en aquest cas seguint el model ABC. 

 

7.1. Full Cost 

 

Aquest model de costos considera els costos fixes com a cost del producte. Això implica 

que cada producte suporti una part proporcional dels costos fixes que han estat necessaris 

per fabricar-lo.  

 

El model incorpora els costos fixes de forma individual a cada producte i per aquest 

motiu, trasllada al període següent els costos fixes dels productes no venuts. En el nostre 

cas no es compta amb estoc sobrant, per la qual cosa no es trasllada al període següent 

cap proporció del cost. Per tant, el model Full Cost vol oferir una informació completa 

dels costos generats en elaborar i vendre productes i serveis. Intenta vincular tots els 

costos als diversos productes de l’empresa. 

 

Aquest model es pot enfocar des de dos punts de vista diferents: literal i industrial. Pel 

cas que ens ocupa, s’ha triat el segon.  

 

Aquest punt de vista considera que tots els costos són imputables al producte de forma 

independent a la seva naturalesa, a diferència del punt de vista industrial, on es calcula el 

cost del producte només amb els costos inherents al procés de fabricació. 
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Gràfic 7.1.2: Comparació FC Literal – FC Industrial. Font: Departament 

d’Organització d’Empreses, ETSEIB 

 

7.1.1. Imputació dels costos a les diferents seccions 

 

La activitat del restaurant s’organitza en 4 seccions diferents, a les quals se’ls imputaran 

els costos segons el cas. El restaurant, doncs, s’organitza de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 7.1.3: Estructura seccions del restaurant. Elaboració pròpia 

 

Les seccions de cuina, servei i neteja són les que rebran els costos de fabricació segons 

l’inductor de cost que es decideixi en cada cas. A la secció “comercial” se li imputaran 

els costos independents a la producció, els quals no seran repartits entre els productes sinó 

que aniran directament al marge total final.  

 

RESTAURANT

Cuina

Servei

Neteja

Comercial
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En la següent taula es detalla com s’han repartit els costos entre les seccions de cuina, 

servei i neteja. Tot seguit s’explicaran els inductors de cost aplicats en cada cas. 

 

  

 

 

 

 

 

Taula 7.1.4: Taula repartiment costos producció entre seccions. Elaboració pròpia 

 

Els costos de llum i sous s’han repartit segons el temps que se li dedica a cada secció. Els 

costos de gas i neteja s’han imputat a una sola secció ja que només tenen relació amb una 

d’elles; a la secció “cuina” i a la de “neteja” respectivament.  

 

Pel que fa al cost de vestuari, l’inductor de cost utilitzat ha estat el nombre de treballadors 

que hi ha a cada secció (3 cuiners, 7 cambrers i 2 com a personal de neteja). En el cas del 

lloguer i de la assegurança del local s’ha utilitzat el mateix criteri alhora de repartir-los; 

els m2 que es destinen alhora de desenvolupar la activitat pròpia de cada secció (aclarir 

que la neteja utilitza els mateixos m2 que el servei però durant molt menys temps, per 

això la diferència entre els dos).  

 

Pel que fa a l’aigua s’ha decidit només repartir la part provinent de l’aigua que es gasta 

durant la activitat del propi restaurant, excloent l’aigua que es gasta als lavabos que es 

considera del 70%. Per tant, el 30% provinent de netejar i cuinar s’ha decidit repartir amb 

un 10% a “cuina” i el 90% restant a “neteja”.  

 

Per acabar, el cost de la amortització de l’equipament s’ha decidit imputar de la següent 

manera:  

Costos Cuina Servei Neteja

Llum 0,650 0,250 0,100

Gas 1 0 0

Aigua (no lavabos) 0,030 0 0,270

Sous 0,650 0,250 0,100

Lloguer 0,150 0,600 0,250

Neteja 0 0 1

Vestuari 0,250 0,583 0,167

Assegurança local 0,150 0,600 0,250

Amortització equipament 0,668 0,161 0,171

Total 276.854,96 €    161.019,35 € 67.316,40 €   
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Taula 7.1.5: Taula repartiment cost amortització equipament entre seccions. 

Elaboració pròpia 

 

Les amortitzacions de cada element s’han trobat repartint una part de la amortització total 

anual a cada element segons el pes del seu cost respecte del total. Hi ha elements de 

l’equipament que no s’han imputat a cap de les seccions, per la qual cosa el cost de 

l’amortització que s’acaba repartint és la suma de les amortitzacions dels elements 

imputats, que suma 2.520€. Aquestes amortitzacions s’han decidit repartir entre les 

seccions seguint les proporcions que apareixen a la taula, que intenten representar el 

temps real durant el qual són utilitzats a cada secció. La suma dels productes entre les 

amortitzacions i les proporcions per cada secció acaba sumant els costos totals de cada 

secció, i aquests representen, sobre el total de la amortització d’equipament imputada a 

les seccions, els números de la última fila de la Taula 7.1.4. 

 

Pel que fa a la resta de costos, s’imputen tots a la secció “comercial” i es restaran al marge 

total final. 

 

 

 

Concepte Cost (€) Amortització Cuina Servei Neteja

Renta Vaixelles 1.500 150 1

Fogons 2.500 250 0,9 0,1

Forn 4.000 400 0,9 0,1

Fregidora 1.000 100 0,9 0,1

Plancha 2.500 250 0,9 0,1

Microones 200 20 0,9 0,1

Campana 3.000 300 0,9 0,1

Aire condicionat 2.000 200

Nevera(2) 4.000 400

Congelador(2) 3.000 300

Cafetera 2.000 200 0,8 0,2

Taburets barra i exterior (20) 600 60

Taburets taules interior pis de baix (8)480 48

Cadires exterior (36) 1.440 144

Cadires interior pis de dalt (50)3.500 350

Taules baixes exterior (18) 1.080 108

Taules altes exterior (6) 180 18

Taules interior pis de baix (6) 480 48

Taules interior pis de dalt (25) 2.250 225

Coberteria 1.500 150 0,8 0,2

Vaixella 1.000 100 0,8 0,2

Estris Cuina 5.500 550 0,9 0,1

Manteleria 500 50 0,9 0,1

Total 44.210 4.421 1.683,0 405,0 432,0

Equipament
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Taula 7.1.6: Taula dels costos imputats a secció comercial. Elaboració pròpia 

 

Recordar que el cost d’aigua que s’imputa en aquest cas és el 70% del cost total d’aigua, 

la part provinent que es gasta als lavabos i no ha estat repartida abans entre les demés 

seccions. Els demés costos s’imputen en aquesta secció en la seva totalitat. 

 

7.1.2. Imputació dels costos als productes 

 

Seguidament s’aplicarà el model Full Cost repartint els costos imputats a cada secció 

entre els diferents productes. Un cop mostrada la taula, es comentarà amb quins criteris 

s’ha dut a terme aquest repartiment. 

 

 

Comercial

Aigua (lavabos)

Telèfon

Wifi

Televisió

Assesoria Fiscal

Publicitat i propaganda

Gremi Restauració
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Taula 7.1.7: Taula model Full Cost. Elaboració pròpia 

 

En aquesta taula estan detallats els marges de contribució de cada producte després d’aplicar el Full Cost. En el resultat total apareix el marge total 

imputant, aquest cop si, els costos comercials i d’administració que no s’han repartit entre els productes. En la taula següent es detalla amb quin 

criteri s’han repartit els costos de cada secció entre els diferents productes. 

  

Taula 7.1.8: Taula repartiment costos seccions entre productes. Elaboració pròpia 

 

Per a cada secció, s’ha realitzat una classificació que intenta classificar els productes segons el temps que se li dedica a cada un; per exemple, en 

el cas de la secció “servei”, s’ha classificat el producte “arrossos” amb un 4 ja que és el que necessita més temps alhora de servir-lo, amb un 2 a 

les cerveses i als cafès ja que es necessita menys temps que amb els arrossos encara que més temps en comparació amb les aigües o els refrescos, 

que per aquest motiu han estat classificats amb un 1. La proporció amb la que s’ha repartit el cost de cada secció entre cada producte és directament 

proporcional al pes de la seva classificació respecte de la suma de classificacions. 

Esmorzars Tapes Entrants Amanides Arrossos Peixos Carns Postres Aigües Refrescos Sucs Cerveses Cafès Tes Vermuts Copes i sangries Vins blancs Vins rosats Vins negres Caves Total

VENDES 63.722,71 €     137.116,90 €  73.985,82 €    42.975,05 €    165.517,62 €    141.638,21 €  45.400,39 €      20.129,76 €   13.003,91 €   8.209,37 €   4.042,17 €     46.015,33 €     19.860,02 €   2.633,13 €     6.002,64 €       80.473,80 €         68.132,75 €      18.183,67 €   74.563,63 €      30.070,84 €    1.061.677,72 €     

Consum MP 20.779,14 €-     39.303,87 €-    20.081,87 €-    12.259,70 €-    48.551,84 €-      40.145,31 €-    13.014,78 €-      4.748,56 €-     3.580,79 €-     2.230,81 €-   1.257,21 €-     11.782,35 €-     5.508,98 €-     720,26 €-        1.568,97 €-       21.513,05 €-         19.682,79 €-      5.289,79 €-     20.361,61 €-      7.895,14 €-      300.276,80 €-        

Cuina 26.367,14 €-     39.550,71 €-    39.550,71 €-    26.367,14 €-    65.917,85 €-      39.550,71 €-    39.550,71 €-      -  €              -  €              -  €            -  €              -  €                -  €             -  €              -  €                -  €                    -  €                 -  €              -  €                -  €               276.854,96 €-        

Servei 4.879,37 €-       4.879,37 €-      4.879,37 €-      4.879,37 €-      19.517,50 €-      4.879,37 €-      4.879,37 €-        4.879,37 €-     4.879,37 €-     4.879,37 €-   4.879,37 €-     9.758,75 €-       9.758,75 €-     9.758,75 €-     9.758,75 €-       14.638,12 €-         9.758,75 €-        9.758,75 €-     9.758,75 €-        9.758,75 €-      161.019,35 €-        

Neteja 6.119,67 €-       4.079,78 €-      4.079,78 €-      2.039,89 €-      8.159,56 €-        6.119,67 €-      6.119,67 €-        2.039,89 €-     2.039,89 €-     2.039,89 €-   2.039,89 €-     2.039,89 €-       2.039,89 €-     2.039,89 €-     2.039,89 €-       6.119,67 €-           2.039,89 €-        2.039,89 €-     2.039,89 €-        2.039,89 €-      67.316,40 €-          

Costos fabricació 37.366,19 €-     48.509,87 €-    48.509,87 €-    33.286,40 €-    93.594,91 €-      50.549,76 €-    50.549,76 €-      6.919,27 €-     6.919,27 €-     6.919,27 €-   6.919,27 €-     11.798,64 €-     11.798,64 €-   11.798,64 €-   11.798,64 €-     20.757,80 €-         11.798,64 €-      11.798,64 €-   11.798,64 €-      11.798,64 €-    505.190,71 €-        

Costos com. i adm. 13.420,00 €-          

COST 58.145,33 €-     87.813,73 €-    68.591,73 €-    45.546,10 €-    142.146,74 €-    90.695,06 €-    63.564,54 €-      11.667,82 €-   10.500,05 €-   9.150,07 €-   8.176,48 €-     23.580,99 €-     17.307,62 €-   12.518,90 €-   13.367,61 €-     42.270,85 €-         31.481,43 €-      17.088,43 €-   32.160,25 €-      19.693,78 €-    818.887,52 €-        

MARGE CONTR. 5.577,38 €       49.303,17 €    5.394,09 €      2.571,05 €-      23.370,88 €      50.943,14 €    18.164,14 €-      8.461,93 €     2.503,86 €     940,71 €-      4.134,30 €-     22.434,35 €     2.552,40 €     9.885,77 €-     7.364,97 €-       38.202,95 €         36.651,31 €      1.095,23 €     42.403,39 €      10.377,06 €    242.790,20 €        

Esmorzars Tapes Entrants Amanides Arrossos Peixos Carns Postres Aigues Refrescos Sucs Cerveses Cafès Tes Vermuts Copes i sangries Vins blancs Vins rosats Vins negres Caves

Cuina 2 3 3 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servei 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Neteja 3 2 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
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Un cop aplicat aquest model Full Cost, es poden apreciar certs aspectes que val la pena 

comentar. Cal destacar els productes que presenten els marges més favorables, i aquests 

són les tapes, els peixos i els vins negres, seguits de prop per les copes i les sangries. Cal 

tenir en compte que aquests són els articles que generen més benefici, són els que tenen 

més tirada de cara al públic i podríem anomenar-los els productes estrella del restaurant. 

Per això, pot ser interessant potenciar-ne la seva venda amb publicitat i una contínua 

innovació en els plats. 

 

A més a més, i a banda dels tres articles anteriors, seria beneficiós pel negoci intentar 

treure-li el màxim rendiment possible als productes que presentin la millor relació 

marge/cost per unitat. El cost per unitat es calcula dividint el cost total imputat a cada 

producte entre el total d’unitats que es preveuen vendre. Llavors, els productes que 

presenten una millor relació marge/cost per unitat són clarament les cerveses, per tant, és 

el producte que presenta un cost per unitat de producte més baix en relació al marge que 

genera. Són, per tant, productes que cal cuidar i prioritzar. 

 

Contràriament als casos comentats, apareixen sis productes amb un marge negatiu; les 

amanides, les carns, els refrescos, els sucs, els tes i els vermuts. Pot semblar que el més 

intel·ligent seria eliminar aquests productes de la carta, però cal comprovar-ho mitjançant 

un Direct Cost, el qual es fa tot seguit. 

 

7.1.3. Direct Cost   

 

En aquest apartat es calcula el marge de contribució dels 6 productes anteriors però només 

restant els costos variables al preu de venda de cada un. Si després d’això segueixen 

presentant un marge negatiu, la decisió serà d’eliminar-los de la carta. 

 

 

 

 

 

Taula 7.1.9: Taula Direct Cost. Elaboració pròpia

Amanides Carns Refrescos Sucs Tes Vermuts

Preu de venda 11,38 €             15,00 €             2,48 €           2,54 €       1,82 €   3,52 €        

Compra -3,25 4,30 €-               0,67 €-           0,79 €-       0,50 €-   0,92 €-        

Sous 6,53 €-               8,15 €-               1,49 €-           3,10 €-       3,42 €-   5,78 €-        

Aigua 0,01 €-               0,01 €-               0,01 €-           

Gas -  €                0,25 €-               -  €             

Llum 0,14 €-               0,14 €-               0,14 €-           

Neteja 0,01 €-               0,04 €-               0,01 €-           

COST TOTAL 9,94 -               12,89 -             2,33 -           3,89 -       3,91 -   6,70 -        

RESULTAT 1,44 €               2,11 €               0,15 €           1,35 €-       2,09 €-   3,18 €-        
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Taula 7.1.10: Taula repartiment costos variables Direct Cost. Elaboració pròpia 

 

Pels costos dels sous,  el gas i la neteja s’ha dut a terme una classificació segons la influència que té cada producte  per cada cost; en el cas dels 

sous, el temps que se li dedica a cada un, en el cas del gas, quant de gas es gasta, i per la neteja, quant costa netejar el que s’ha utilitzat per a la seva 

venda. La proporció amb que s’ha repartit cada cost entre els sis productes és directament proporcional al pes de la seva classificació respecte la 

suma de classificacions total. 

 

Pel que fa als costos de l’aigua i la llum, s’ha decidit imputar-los segons les unitats venudes de cada producte. Els números que apareixen a la taula 

ja són directament les proporcions utilitzades alhora de la imputació, és a dir, representen el pes de les unitats venudes de cada producte respecte 

les unitats totals. 

 

Finalment, alhora de trobar el resultat del Direct Cost per a cada producte, la quantitat de cost imputada en cada cas s’ha dividit per les unitats 

venudes del producte, d’aquesta manera es troba el cost unitari.  Com es pot apreciar, els marges de les amanides, les carns i els refrescos són 

positius, per la qual cosa la decisió seria mantenir-los  al carta. Pel que fa als sucs, tes i vermuts,  quan se’ls hi ha imputat el cost dels sous ja 

presenten un resultat negatiu, per la qual cosa no s’ha seguit amb el Direct Cost; la decisió que s’hauria de prendre amb aquesta situació seria la 

d’eliminar-los de la carta. 

 

Esmorzars Tapes Entrants Amanides Arrossos Peixos Carns Postres Aigues Refrescos Sucs Cerveses Cafès Tes Vermuts Copes i sangries Vins blancs Vins rosats Vins negres Caves

Sous 5 6 6 5 10 8 5 5 1 1 1 2 3 1 2 7 2 2 2 2

Aigua 0,070 0,151 0,040 0,032 0,070 0,039 0,026 0,031 0,048 0,028 0,013 0,150 0,093 0,012 0,014 0,097 0,035 0,011 0,026 0,013

Gas 1 3 3 0 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Llum 0,070 0,151 0,040 0,032 0,070 0,039 0,026 0,031 0,048 0,028 0,013 0,150 0,093 0,012 0,014 0,097 0,035 0,011 0,026 0,013

Neteja 3 2 2 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
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7.2. Model ABC 

 

Segons M. Porter, una empresa és un conjunt d’activitats que es desenvolupen amb 

l’objectiu de dissenyar, produir, oferir al mercat, entregar i recolzar els seus productes. 

Aquesta és la idea en la qual s’inspira el model que s’ha triat per un nou càlcul de costos 

i, d’aquesta manera, poder comparar resultats amb el Full Cost anterior.  

 

El sistema de costos ABC consta d’una primera part que es basa en l’anàlisi de les 

activitats. Es dur a terme una identificació de les activitats més significatives que 

desenvolupa l’organització, i que determinen el consum de recursos, i una posterior 

classificació de les mateixes, optimitzant les activitats clau i eliminant les que no generen 

valor. Un cop fet l’anàlisi, es passa a la assignació dels costos per activitat, és a dir, una 

estimació del cost de cada una de les activitats, i a una posterior assignació dels costos a 

productes en base als inductors de cost de les activitats. 

 

La filosofia ABC es basa en el principi de que l’activitat és la causa que determina el 

consum de costos i que els productes consumeixen activitats. 

 

 

Taula 7.2.1: Esquema filosofia ABC. Font: Departament d’Organització d’Empreses, 

ETSEIB 

 

Per tant, el procés habitual d’assignació de costos és: 

 

- Localització de costos a les seccions o centres de cost corresponents. 

- Repartiment dels costos de les activitats que es realitzen a cada secció. 

- Finalment, els costos de les activitats s’assignen als productes/serveis en funció 

dels inductors de cost. 

 

En el cas del restaurant, s’han designat les següents seccions i a cada una d’elles, les 

següents activitats que aporten valor: 
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Taula 7.2.2: Taula seccions i activitats ABC. Elaboració pròpia 

 

A banda d’aquestes tres seccions, s’ha creat una altra secció comercial a la qual se li han 

imputat els costos que no s’han repartit entre aquestes activitats. 

 

7.2.1. Imputació dels costos a les diferents seccions 

 

La imputació entre les seccions s’ha fet exactament igual que en el Full Cost, és a dir, 

seguint la Taula 7.1.4 i la Taula 7.1.6.  

 

7.2.2. Imputació dels costos entre les activitats 

 

El repartiment entre activitats s’ha fet seguint les proporcions de la següent taula, on 

també apareix el cost total de cada activitat. 

 

 

 

  

 

 

Taula 7.2.3: Taula seccions i activitats ABC. Elaboració pròpia 

 

Alhora d’imposar els percentatges de repartiment dels costos s’ha tingut en compte el pes 

de cada activitat dins de cada secció, és a dir, el temps que es destina a desenvolupar-la. 

Com més temps se li dediqui, major percentatge d’imputació tindrà.  

SECCIÓ ACTIVITAT

Preparació menjars calents

Preparació menjars freds

Preparació begudes

Servir menjar

Servir begudes

Parar taules

Netejar utensilis

Netejar local

Desparar taules

Cuina

Neteja

Servei

SECCIÓ Cost

Cuina Preparació menjars calents 0,8 221.483,97 €    

276.854,96 €              Preparació menjars freds 0,2 55.370,99 €      

Servei Preparació begudes 0,25 40.254,84 €      

Servir menjar 0,4 64.407,74 €      

Servir begudes 0,2 32.203,87 €      

161.019,35 €              Parar taules 0,15 24.152,90 €      

Neteja Netejar utensilis 0,4 26.926,56 €      

Netejar local 0,25 16.829,10 €      

67.316,40 €                Desparar taules 0,35 23.560,74 €      

ACTIVITAT
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Un cop es tenen els costos de cada activitat, cal estimar quantes vegades es dur a terme 

cada activitat per, després, esbrinar quant val fer cada activitat una sola vegada. 

 

Per poder trobar quantes vegades es fa cada activitat, s’ha sumat quantes vegades cal fer-

la per cada producte, tenint en compte que per cada producte no cal fer-la el mateix 

número de vegades. 

 

  

 

 

 

Taula 7.2.4: Taula repeticions activitat I. Elaboració pròpia 

 

Nomes es tenen en compte els productes que presenten una relació amb l’activitat. Aclarir 

que el número d’unitats de cada producte són les que s’han previst vendre el primer any 

en l’anàlisi econòmic i financer previ a aquest anàlisi de costos.  

 

Es pot apreciar que en alguns casos es precisa fer la activitat una vegada per cada 

producte; en altres no. Són els casos de les tapes, els arrossos i els esmorzars. Pel que fa 

a les tapes, moltes d’elles es cuinen a grans quantitats, altres si que es cuinen ració a ració. 

Per tant, s’ha fet una aproximació i s’ha estipulat que la relació nombre de productes-

repeticions de la activitat és de 5 a 1. En el cas dels arrossos, es cuina quan se’n demana 

però amb racions molt variables; s’ha estipulat una mitjana de 3 racions cada vegada que 

es cuina. Pel que fa als esmorzars, dels sis tipus diferents que hi ha només un conté menjar 

calent, per la qual aquesta activitat es farà una sisena vegada les unitats d’esmorzars totals. 

 

Se seguit el mateix procediment per cada una de les activitats i s’ha arribat a conèixer el 

total de vegades que es fa cada una durant un any. 

 

  

 

 

nº d'unitats

Esmorzars 8.312 0,17 1.385

Tapes 17.865 5 3.573

Entrants 4.756 1 4.756

Arrossos 8.276 3 2.759

Peixos 4.634 1 4.634

Carns 3.027 1 3.027

Total de vegades 20.134

Preparació menjars calents
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Taula 7.2.5: Taula repeticions activitat II. Elaboració pròpia 

 

Com es pot veure a la taula, aquí es tenen en compte la resta d’esmorzars, les cinc sisenes 

parts que no apareixien a la taula de la activitat “preparació menjars calents”. Pels altres 

dos productes, la relació producte-activitat és de 1 a 1. 

 

Seguint el mateix procediment s’han construït les taules de les activitats de la secció 

“servei”, les quals es poden veure a l’Annex D. Aquí es mostra una taula resum del 

nombre de vegades que s’estima que es farà cada una d’elles. 

 

 

 

 

Taula 7.2.6: Taula resum repeticions activitats secció “servei”. Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a les activitats de la secció “neteja”, es pot veure el nombre de repeticions 

estimades per cada una en la següent taula resum. 

 

 

 

Taula 7.2.7: Taula resum repeticions activitats secció “neteja”. Elaboració pròpia 

 

En aquest cas no s’han generat taules per cada activitat, sinó que s’han calculat a partir 

de certs raonaments. Pel que fa a la activitat “netejar utensilis”, s’ha estimat que es fa 15 

vegades al dia, per tant en un any cal multiplicar-ho pels 6 dies a la setmana, 4 setmanes 

al mes i 12 mesos l’any. El mateix cas per a la activitat “netejar local” encara que aquesta 

es dur a terme 2 cops al dia. Pel que fa a “despara taules, s’ha decidit que sigui equivalent 

al número de vegades que se’n para una.    

 

nº d'unitats

Esmorzars 8.312 0,83 6.926

Amanides 3.778 1 3.778

Postres 3.613 1 3.613

Total de vegades 14.317

Preparació menjars freds

Nº vegades

Servei Preparació begudes 64.408

161.019,35 Servir menjar 48.744

Servir begudes 74.967

Parar taules 19.842

Nº vegades

Neteja Netejar uitensilis 4.320

67.316,40 Netejar local 576

Desparar taules 19.842
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Un cop s’ha determinat el cost de cada activitat i les vegades que es realitza, es pot 

calcular el cost de fer una vegada la activitat i, a partir d’aquí, començar a repartir els 

costos entre els diferents productes. 

 

7.2.3. Imputació dels costos entre els productes 

 

A les vendes estimades de cada producte se li ha restat el consum de matèria primera i 

posteriorment ja s’ha passat a repartir els costos de les diferents activitats. Cada cost de 

cada activitat s’ha repartit només entre els productes que hi estan relacionats. 

 

El repartiment del cost de les activitats de les seccions “cuina” i “servei”, exceptuant la 

activitat “parar taules”, s’ha fet seguint el mateix procediment: es calcula el cost unitari 

de cada activitat a partir del seu cost total dividit entre el número total de vegades que es 

fa, i després s’imputa a cada producte multiplicant el valor anterior per les vegades que 

es repeteix la activitat segons quin sigui el producte.  

 

Pel que fa a la activitat “parar taules” i a les activitats de la secció neteja, com no van tan 

lligades als productes en si, s’ha decidit repartir el seu cost de la següent manera: es 

calcula el cost unitari de cada una d’elles, es multiplica pel nombre de vegades totals que 

es repeteix la activitat i s’imputa a cada producte segons les unitats venudes. Es creu fidel 

a la realitat imputar-li més quantitat de cost als productes que venguin més unitats ja que, 

al cap i a la fi, seran més sovint responsables de que s’hagi de parar o desparar una taula 

o calgui netejar utensilis o el mateix local. En el cas de la activitat “parar taules”, alhora 

de repartir el seu cost no s’han tingut en compte ni els postres ni els cafès ni els tes ni els 

vermuts, ja que cap d’ells pot implicar la realització de la activitat. 

 

Un cop aquí, cal recuperar els costos que s’havien imputat a la secció “comercial” i restar-

los al marge total final. A continuació es mostra la taula on s’ha aplicat el Model ABC de 

repartiment de costos. Com es pot comprovar, el marge total resultant del Model ABC és 

el mateix que en el Model Full Cost, el que canvia és la manera en què es reparteixen els 

costos i, per tant, els marges de cada producte.
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Taula 7.2.8: Taula repartiment de costos Model ABC. Elaboració pròpia 

 

Un cop realitzat el model, cal destacar algunes coses. Per exemple, el producte “esmorzars” és el que presenta un resultat més negatiu ja que abans 

de la seva venda hi intervenen totes i cada una de les activitats; és un producte molt complert ja que conté tant menjar calent com fred i alhora amb 

un parell de begudes.  

 

També es pot apreciar el bon resultat tant de les tapes com dels arrossos; com que alhora de produir-los es fa sovint amb quantitats grans, això 

implica que la activitat que arrossega un cost major (preparació menjars calents) calgui fer-la menys vegades per aconseguir el mateix nombre 

d’unitats i, per tant, se’ls hi acaba imputant un cost més baix a cada un.  

 

Aquest model penalitza als productes que venen moltes unitats si per aconseguir-les cal que es reprodueixi cada vegada la activitat, i si es venen a 

preus baixos encara més, ja que es parteix d’uns ingressos menors. És el cas de les cerveses i dels cafès; se’n venen moltes unitats però el seu 

resultat acaba sent molt pobre. 

Activitat Total Unitari Esmorzars Tapes Entrants Amanides Arrossos Peixos Carns Postres Aigues Refrescos Sucs Cerveses Cafès Tes Vermuts Copes i sangries Vins blancs Vins rosats Vins negres Caves

Vendes 1.061.677,72 €     63.722,71 €     137.116,90 €    73.985,82 €       42.975,05 €     165.517,62 €       141.638,21 €   45.400,39 €      20.129,76 €     13.003,91 €    8.209,37 €       4.042,17 €       46.015,33 €      19.860,02 €    2.633,13 €     6.002,64 €     80.473,80 €        68.132,75 €      18.183,67 €     74.563,63 €      30.070,84 €     

Consum MP 300.276,80 €-        20.779,14 €-     39.303,87 €-      20.081,87 €-       12.259,70 €-     48.551,84 €-         40.145,31 €-     13.014,78 €-      4.748,56 €-       3.580,79 €-      2.230,81 €-       1.257,21 €-       11.782,35 €-      5.508,98 €-      720,26 €-        1.568,97 €-     21.513,05 €-        19.682,79 €-      5.289,79 €-       20.361,61 €-      7.895,14 €-       

Preparació menjars calents 221.483,97 €-        11,00 €       15.238,51 €-     39.305,08 €-      52.320,16 €-       - 30.345,83 €-         50.979,74 €-     33.294,65 €-      - - - - - - - - - - - - -

Preparació menjars freds 55.370,99 €-          3,87 €         26.786,95 €-     - - 14.611,07 €-     - - - 13.972,97 €-     - - - - - - - - - - - -

Preparació begudes 40.254,84 €-          0,63 €         10.389,60 €-     11.100,22 €-      6.895,86 €-      902,58 €-        1.067,33 €-     3.586,95 €-          2.602,30 €-        826,53 €-          1.955,35 €-        928,11 €-          

Servir menjar 64.407,74 €-          1,32 €         10.982,57 €-     23.606,36 €-      6.284,63 €-         4.992,08 €-       3.645,10 €-           6.123,62 €-       3.999,31 €-        4.774,07 €-       

Servir begudes 32.203,87 €-          0,43 €         7.140,93 €-       2.428,75 €-      1.423,75 €-       683,63 €-          7.629,34 €-        4.739,63 €-      620,36 €-        733,59 €-        2.465,37 €-          1.788,60 €-        568,09 €-          1.343,94 €-        637,91 €-          

Parar taules 24.152,90 €-          1,22 €         1.996,60 €-       4.291,58 €-        1.142,53 €-         907,55 €-          1.988,01 €-           1.113,26 €-       727,06 €-           1.358,16 €-      796,16 €-          382,28 €-          4.266,33 €-        2.757,27 €-          1.000,19 €-        317,68 €-          751,53 €-           356,72 €-          

Netejar utensilis 26.926,56 €-          6,23 €         1.891,13 €-       4.064,87 €-        1.082,17 €-         859,60 €-          1.882,99 €-           1.054,45 €-       688,66 €-           822,06 €-          1.286,41 €-      754,10 €-          362,09 €-          4.040,96 €-        2.510,39 €-      328,58 €-        388,55 €-        2.611,61 €-          947,35 €-           300,89 €-          711,83 €-           337,87 €-          

Netejar local 16.829,10 €-          29,22 €       1.181,96 €-       2.540,54 €-        676,36 €-            537,25 €-          1.176,87 €-           659,03 €-          430,41 €-           513,79 €-          804,01 €-         471,31 €-          226,31 €-          2.525,60 €-        1.568,99 €-      205,36 €-        242,85 €-        1.632,26 €-          592,09 €-           188,06 €-          444,89 €-           211,17 €-          

Desparar taules 23.560,74 €-          1,19 €         1.654,74 €-       3.556,76 €-        946,90 €-            752,15 €-          1.647,62 €-           922,64 €-          602,57 €-           719,31 €-          1.125,61 €-      659,84 €-          316,83 €-          3.535,84 €-        2.196,59 €-      287,51 €-        339,98 €-        2.285,16 €-          828,93 €-           263,28 €-          622,85 €-           295,64 €-          

Secció Comercial 13.420,00 €-          

Cost Total 818.887,52 €-        98.042,14 €-     116.669,05 €-    82.534,62 €-       34.919,40 €-     89.238,25 €-         100.998,04 €-   52.757,44 €-      25.550,76 €-     10.583,72 €-    6.335,98 €-       3.228,34 €-       44.880,63 €-      23.420,43 €-    3.064,65 €-     4.341,27 €-     36.851,66 €-        27.442,25 €-      7.754,32 €-       26.191,99 €-      10.662,57 €-     

Resultat 34.319,43 €-     20.447,85 €      8.548,79 €-         8.055,65 €       76.279,37 €         40.640,16 €     7.357,05 €-        5.421,00 €-       2.420,19 €      1.873,39 €       813,83 €          1.134,70 €        3.560,41 €-      431,52 €-        1.661,37 €     43.622,14 €        40.690,50 €      10.429,34 €     48.371,64 €      19.408,28 €     
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Pel que fa als entrants i a les carns, reben una porció molt gran del cost de preparació 

(relació producte-activitat de 1 a 1) en comparació amb les seves vendes, la qual cosa 

provoca un resultat negatiu. Els peixos també presenten la mateixa relació producte-

activitat però el gruix de vendes que generes acaba sent decisiu alhora d’obtenir un marge 

molt important.  

 

Pel que fa a les begudes alcohòliques, ja pel fet de ser begudes reben menys costos de les 

activitats i, quan es tenen unes vendes elevades fa que el marge sigui molt positiu. Les 

copes i les sangries també es veuen beneficiades de produir-se sovint en racions més 

grans, la qual cosa fa que una de les activitats de la secció “servei” amb més cost imputat 

(preparació begudes) s’hagi de repetir menys vegades. El mateix passa amb la activitat 

“servir begudes”, com es serveix en racions grans, cal realitzar-ho menys vegades per 

acabar servint el mateix número d’unitats.  

 

7.3. Comparació Model Full Cost – Model ABC 

 

Alhora de triar un dels dos models per conèixer el marge que presenten els productes del 

restaurant, es creu que el Model ABC és més fidel a la realitat i imputa els costos d’una 

manera més precisa. En els dos models es parteix de les mateixes seccions a les quals 

se’ls hi ha imputat el mateix cost, però, mentre que en el Full Cost aquests costos es 

reparteixen entre els productes seguint un únic criteri, en el Model ABC per cada secció 

hi ha més d’una activitat i, per tant, s’aplica més d’un criteri alhora d’imputar-los als 

productes, permet tenir en compte moltes més variables alhora de realitzar la imputació. 

 

Per tant, si es decidís reajustar preus tenint en compte els marges obtinguts, es triaria el 

Model ABC com a partida ja que el repartiment de costos s’adequa millor a la realitat del 

dia a dia del restaurant. 

 

A continuació es compararan alguns productes que presenten una diferència més notable 

en quant al cost que se’ls hi ha imputat en un i en l’altre model. 

 

Per exemple, en el cas dels esmorzars, en l’ABC se li imputa quasi el doble de cost, 

98.042,14€,  que en Full Cost, 58.145,33€. Això és degut a que en el Full Cost el 
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repartiment dels costos de les seccions, especialment “cuina” i “servei, es fa de manera 

més genèrica i no té tant en compte totes les activitats que implica elaborar un esmorzar, 

la qual cosa si que fa el ABC. Per exemple, en el cas de les cerveses, a partir del model 

ABC se’ls hi imputa un cost de  44.880,63€ mentre que en el Full Cost un total de 

23.580,99€. En el primer model, permet tenir molt més en compte, per exemple, el temps 

que es destina a servir la cervesa, i a més a més es té en compte sempre en comparació 

amb altres variables que influeixen en el servei. Contràriament, en el Full Cost el servei 

de les cerveses és tracta com a un total i es reparteix segons la comparativa amb altres 

productes, la qual cosa permet ser molt menys acurat. 

 

En definitiva, el Model ABC permet aprofundir molt més en la estructura i el 

funcionament del negoci i així repartir els costos d’una manera més justa i fidel a la 

realitat. 

 



Pla de negoci d’un restaurant al Mercat de La Boqueria Pàg. 77 

 

8. CONFLICTE LLICÈNCIA DE TERRASSES 

 

Durant la realització d’aquest projecte ha esclatat un conflicte que influeix directament al 

negoci i pot ser crucial alhora de designar-lo com a viable o no. L’Ajuntament de 

Barcelona ha retirat les terrasses dels restaurants sense llicència per tenir-ne, el que ve  

ser un 10% de les terrasses que hi ha a tota la ciutat.  

 

Aquest fet influeix de ple a la zona dels pòrtics del Mercat de La Boqueria, d’on se n’han 

retirat tres. En aquest mercat es dóna un fet curiós; només pertanyen a la jurisdicció de 

l’Ajuntament els bars i restaurants situats en els pòrtics, els locals situats a la zona central 

del mercat són gestionats pel propi Mercat de La Boqueria, per la qual cosa cap terrassa 

ha estat retirada. El conflicte es ve gestant des de fa temps. 

 

Ens comenten els amos d’aquests negocis afectats que fa temps que reclamen poder 

obtenir aquesta llicència, és a dir, no és problema de no voler-la pagar, sinó que 

l’Ajuntament, per ara, sempre s’ha negat a concedir-la. L’anterior govern mai s’hi havia 

ficat; era una zona on no es molesta cap veí i tenir les terrasses plenes era un reclam pels 

turistes i ajudava a la imatge del mercat. Però, amb el nou govern la situació ha canviat i 

s’ha actuat sense contemplacions.  

 

Inicialment, a principis d’estiu d’aquest any, la ordre era de no permetre tenir cap taula ni 

cap cadira a la terrassa; però, un cop finalitzat l’estiu, s’ha arribat a l’acord de permetre 

posar-hi quatre taules petites amb vuit cadires en total. És clar que la situació es millor 

que la inicial, però en comparació amb com es tenien les terrasses abans que esclatés el 

conflicte es considera del tot insuficient i suposa unes pèrdues molt importants pels 

restaurant afectats. 

 

Els empresaris donen per perdut el final d’aquesta temporada i estan fent tot el possible 

des d’un punt de vista legal per arribar a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona de cara 

l’any vinent que satisfaci a les dues parts. 

 

Aquesta situació, com és obvi, pot fer trontollar el projecte que s’està duent a terme i pot 

situar-nos en un escenari totalment diferent ja que la terrassa es considera el punt clau del 
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restaurant. Comptant amb el bon temps que fa a Barcelona durant la major part de l’any, 

la terrassa és la zona on els clients prefereixen estar. A més, una terrassa plena no deixa 

de ser un reclam pel propi restaurant alhora d’omplir les zones interiors; una terrassa 

buida o amb poca gent dóna una imatge més pobra i trista en benefici dels restaurants que 

en el seu moment si els hi van concedir la llicència.  

 

Per tant, el que es pretén analitzar a continuació és la viabilitat del restaurant si, a partir 

del gener de l’any 2017, no s’ha arribat a cap acord entre els comerciants i l’Ajuntament 

i, per tant, la terrassa amb què es comptava disposar queda reduïda a una terrassa per a 

vuit persones, afectant també a l’afluència de la zona interior de la planta baixa i del 

menjador de la planta de dalt. 

 

8.1. Previsió de vendes i anàlisi de la inversió amb el nou escenari 

 

En el millor dels casos, es compta disposar amb una terrassa amb capacitat per a 45 

persones, la capacitat amb la qual s’ha dut a terme la previsió de vendes en l’anàlisi 

econòmic i financer del projecte. Si, segons l’acord actual al que s’ha arribat amb 

l’Ajuntament, només es permet donar servei a 8 clients a fora, la disminució de la 

capacitat de la terrassa és d’un 82% i la del restaurant d’un 37%, comptant que la capacitat 

màxima és de 100 persones i perds 37 cadires a la zona exterior. 

 

Està clar que la influència de la pèrdua de llocs a la terrassa no serà la mateixa durant tot 

l’any. En els mesos d’hivern la terrassa perd potencial, no es compta amb tenir-la plena 

ja que molts clients prefereixen estar dins. Per tant, a banda de considerar la pèrdua de 37 

llocs com a menys significativa ja que tampoc s’omplirien, el fet de tenir-la buida o amb 

menys gent no té tanta influència alhora de que els clients decideixin entrar al restaurant 

o no. Contràriament, en els mesos d’estiu si que s’espera que les conseqüències siguin 

molt més importants, ja no només perquè es perden llocs a la zona del restaurant amb més 

reclam, sinó perquè també es perdrà potencial a les zones interiors; restaurants de la zona 

amb una terrassa plena que faci goig suposaran una competència que difícilment es podrà 

fer front. 
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Per tant, tenint en compte el que s’ha comentat, es decideix quantificar la previsió de la 

disminució de la clientela al llarg de l’any de la següent manera: 

  

Taula 8.1.1: Previsió clients diaris primer any amb escenari ideal. Elaboració pròpia 

 

Taula 8.1.2: Previsió pèrdua clients amb el nou escenari respecte de l’ideal. Elaboració 

pròpia 

 

Un cop es té la nova predicció de clients diaris per cada mes, de la mateixa que s’ha fet 

anteriorment en l’estudi econòmic i financer amb l’escenari ideal, es troba la predicció 

de vendes per tot l’any.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Persones diàries 83 92 105 140 168 202 282 310 233 151 83 100

-20% -22% -25% -30% -35% -40% -45% -45% -40% -35% -20% -18%

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Persones diàries 67 72 79 98 109 121 155 171 140 98 67 82
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Taula 8.1.3: Taula previsió vendes anual amb nou escenari. Elaboració pròpia 

 

Com es pot apreciar comparant aquesta taula i la Taula 6.2.6, les unitats totals venudes a cada mes amb aquest nou escenari han disminuït amb la 

mateixa proporció amb que s’ha previst que disminuïa la clientela degut a la imposició per part de l’Ajuntament de Barcelona de modificar la 

terrassa. 

 

A partir d’aquí d’aquesta nova previsió de vendes, s’obra un nou anàlisi de la inversió:

Previsió vendes primer any Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Compres Vendes

Augment % Mes Anterior 7% 11% 0% 11% 11% 28% 10% -18% -30% 23% [ud] [€] [€]

Esmorzars 264 283 313 427 476 527 676 744 609 429 264 325 5.336 13.338,80 40.905,65

Tapes 568 609 674 917 1.022 1.132 1.453 1.598 1.308 921 568 699 11.469 25.231,81 88.024,62

Entrants 176 189 209 233 259 287 369 406 332 234 176 216 3.086 13.029,41 48.003,10

Amanides 120 129 142 194 216 240 307 338 277 195 120 148 2.425 7.869,89 27.587,06

Arrossos 263 282 312 425 474 525 673 740 606 427 263 324 5.313 31.168,71 106.256,97

Peixos 147 158 175 238 265 294 377 415 339 239 147 181 2.975 25.770,56 90.922,11

Carns 112 120 133 148 165 183 235 258 211 149 112 138 1.964 8.444,18 29.456,45

Postres 124 133 147 182 202 224 288 316 259 182 124 152 2.331 3.063,53 12.986,68

Aigues 242 259 287 262 292 323 415 456 373 263 242 297 3.711 2.350,24 8.535,09

Refrescos 142 152 168 154 171 190 243 268 219 154 142 174 2.175 1.464,18 5.388,20

Sucs 54 58 65 80 89 99 127 139 114 80 54 67 1.027 811,04 2.607,65

Cerveses 565 606 670 912 1.016 1.126 1.445 1.589 1.300 915 565 694 11.402 7.563,89 29.540,36

Cafès 473 507 561 511 569 630 809 890 728 513 473 582 7.243 3.616,60 13.037,93

Tes 64 69 76 66 73 81 104 115 94 66 64 79 951 474,23 1.733,70

Vermuts 54 58 64 88 98 108 139 153 125 88 54 67 1.096 1.007,23 3.853,50

Copes i sangries 341 365 404 600 669 741 951 1.046 856 603 341 419 7.337 13.751,30 51.439,45

Vins blancs 124 133 147 218 243 269 345 380 311 219 124 152 2.661 12.581,39 43.550,96

Vins rosats 43 47 52 67 75 83 107 117 96 68 43 53 851 3.403,18 11.698,43

Vins negres 143 153 169 141 157 174 223 245 201 141 143 176 2.065 13.441,46 49.222,26

Caves 49 52 58 76 84 93 120 132 108 76 49 60 955 5.079,15 19.345,33

4.066 4.361 4.823 5.937 6.616 7.328 9.404 10.345 8.464 5.960 4.066 5.002 76.373 193.460,79 684.095,51

ESTIU HIVERNHIVERN
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Taula 8.1.4: Taula fons generats amb nou escenari. Elaboració pròpia 

 

Com es pot observar, a la taula de fons generats no s’ha inclòs res més a partir de 

l’EBITDA (benefici abans d’impostos, interessos, depreciacions i amortitzacions) ja que 

aquest valor ja és negatiu i no té sentit seguir l’anàlisi. El que faríem amb aquest negoci 

seria endeutar-nos més cada any, a més tenint en compte que es parteix de la mateixa 

inversió inicial de 531.710 €. 

 

Amb la nova situació respecte a la terrassa, el que caldria seria intentar disminuir costos 

d’alguna manera, per exemple tenint a menys treballadors en plantilla i així disminuir el 

cost dels costos. També es creu que alguns costos d’explotació, com per exemple el gas i 

l’aigua disminuirien. Tot i així, amb les previsions que s’han fet queda clar que el negoci 

no seria viable.  

 

Per poder tirar endavant el projecte que s’ha dut a terme, cal esperar que de cara l’any 

vinent la situació que es viu avui dia amb l’Ajuntament de Barcelona s’hagi solucionat. 

Els amos dels restaurants dels pòrtics del Mercat de La Boqueria afectats per la nova 

situació ens comenten que estan treballant dia a dia amb els advocats i són optimistes de 

cara a poder arribar a un acord amb l’Ajuntament beneficiós per ambdues parts; 

consideren que la zona dels pòrtics de La Boqueria és un zona on no es molesten veïns i 

el fet de tenir terrasses plenes ajuda a la imatge del propi mercat i a la de la ciutat de 

Barcelona. Els pòrtics buits són un espai mort sense aprofitar en el qual els turistes 

s’asseuen i embruten; en canvi, unes terrasses plenes de clients suposen una imatge molt 

beneficiosa per a tothom.  

 

Per tant, amb la situació tal i com està, cal ser optimista i esperar que, de cara l’any 2017, 

l’Ajuntament concedeixi les llicències de terrasses que tant temps porten essent 

reclamades.

Fons generats 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vendes 684.096 690.936 697.846 704.824 711.873

Compres -193.461 -195.395 -197.349 -199.323 -201.316

Marge Brut 490.635 495.541 500.496 505.501 510.556

Sous bruts -273.643 -284.589 -295.972 -307.811 -320.123

Seguretat Social -101.248 -105.298 -109.510 -113.890 -118.446

Altres despeses d'explotació -141.200 -146.848 -152.722 -158.831 -165.184

Benefici abans d'impostos i amortitz. -25.456 -41.193 -57.707 -75.030 -93.197
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9. IMPACTE AMBIENTAL DEL NEGOCI 

 

En aquesta part de l’estudi es pretén detallar l’impacte que aquest negoci suposa pel medi 

ambient, intentant demostrar que aquest és el mínim possible. Llavors, el que es durà a 

terme és l’anàlisi dels possibles efectes i resultats mediambientals que pot generar 

l’activitat que es desenvolupa en el restaurant. Es justificarà, doncs, el compliment de la 

Llei 25/2011 per Ordenança del medi ambient de Barcelona. 

 

9.1. Contaminació atmosfèrica 

 

La activitat que es durà a terme en el restaurant no suposarà cap contaminació a 

l’atmosfera. Pel que fa a partícules en suspensió, es considera contaminació si se supera 

la concentració de pols de 0,15 gr./ m3, i la activitat no produirà aquesta concentració ja 

que no es produeix pols durant el seu desenvolupament. En el cas de les emanacions 

gasoses, tampoc es produeix cap gas tòxic ni irritant, per la qual cosa no es contaminarà 

l’ambient. Per acabar, pel que fa als olors, es disposa de campana d’extracció i sistema 

de ventilació. 

 

9.1.1 Sistema de ventilació i evacuació 

 

El restaurant disposa d’un sistema de renovació d’aire forçat d’acord al que estableix la 

Ordenança d’establiments de pública concurrència de Barcelona (30 m3/h*persona). Pel 

que fa a la evacuació mitjançant la campana d’extracció, per tal de tenir la cuina oberta i 

segons consulta amb Serveis Tècnics del Districte de Ciutat Vella, s’han pres unes 

mesures compensatòries per tal de justificar-ho. S’ha sobredimensionat la pròpia 

campana per tal de garantir una depressió d’aire de 2.400 m3/h, molt superior a la 

necessitada per càlcul de 960 m3/h.  

 

La extracció dels sistemes de ventilació i evacuació es farà per una obertura a la façana 

principal a més de 2,5 metres d’alçada (entre la planta baixa i la planta de dalt) respecte 

la via pública, en aquest cas respecte el terra del pòrtic del mercat. L’aire que s’extraurà 

no es considera que pugui incidir de manera perjudicial a la qualitat de l’aire i no es preveu 
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cap afectació a veïns ni a vianants. A més, es disposa d’una xemeneia un metre per sobre 

de tota l’edificació situada dintre d’un cercle de radi 10 metres. 

 

9.2. Contaminació tèrmica 

 

A la cuina del restaurant hi té cabuda energia tèrmica, per la qual cosa es disposa de la 

campana d’extracció de fums per tal d’evitar aquest tipus de contaminació. 

 

Pel que fa a les unitats condensadores d’aire condicionat, estan situades en el terra del 

local així que no poden afectar a cap habitatge ni a cap edificació. 

 

9.3. Captació d’aigua potable 

 

Tota la aigua que s’utilitzi en el restaurant serà potable, el seu origen serà la xarxa de 

subministrament municipal i es destinarà a un ús sanitari o de neteja, encara que en una 

petita quantitat també se’n utilitzarà per cuinar. El volum total abastat és de 400 m3/any. 

Les aixetes disposaran de detectors de moviment, per la qual cosa es descarta la 

possibilitat de malgastar aigua durant activitats sanitàries. A més, els inodors tindran mitja 

descàrrega per la qual cosa es potencia l’estalvi d’aigua.  

 

9.4. Abocament d’aigües 

 

L’abocament de les aigües residuals de la activitat del restaurant es durà a terme al 

clavegueram, llera pública o mar. L’origen d’aquestes aigües serà sanitari o de neteja. Es 

calcula que el volum anual d’aigua abocat serà pràcticament el mateix que l’abastat.  

 

Pel que fa a les aigües d’origen de neteja, contindran components químics que s’utilitzen 

per netejar siguin estris de cuina o el local en si. Cap la possibilitat d’estudiar utilitzar 

productes de neteja biodegradables, tot i que generalment són més cars.  
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9.5. Gestió de residus 

 

La gestió de la majoria de residus generats de la activitat que es desenvolupa al restaurant 

es durà a terme mitjançant el Servei municipal de recollida. El propi restaurant serà 

l’encarregat de la separació de tals residus i del trasllat d’aquests des del restaurant fins 

als punts de recollida. En alguns casos, però, com en el cas del vidre, una empresa privada 

s’encarregarà de la gestió d’una part d’aquest residu, com són les botelles d’aigua, 

refrescos i cerveses. En aquest cas, el restaurant s’encarrega de separar les botelles i no 

cal traslladar-ho enlloc, ja que passen a recollir-ho per l’establiment. Per a la gestió dels 

olis residuals també es contracta una empresa privada a banda del servei municipal, un 

gestor autoritzat anomenat “Harmonia Renewable Energy S.L.”. 

 

Els residus generats des desenvolupament de la activitat seran restes orgàniques, plàstics, 

vidre, paper i cartró, rebuig i olis usats de cuina. El restaurant disposa d’un espai total per 

a l’emmagatzematge de residus de 4,54 m2, el qual s’adapta a la normativa. Es disposa 

d’un recinte destinat a cambra de residus, amb contenidors diferenciats per a les diferents 

fraccions i accés des de la zona de magatzem. Els olis usats s’emmagatzemen en un bidó 

a la zona de la cuina.  

 

S’estima un volum generat de 240 l/dia de restes orgàniques i de 240 l/setmana de els 

demés fraccions.  

 

9.6. Contaminació acústica 

 

Les fonts que poden emetre soroll de l’activitat són: maquinària existent al local 

(botellers, refrigerants, cafetera, màquina de fer gel, renta-gots, rentaplats, equips 

frigorífics, campana extractora, equips de climatització), televisors i converses dels 

clients. Aquests televisors han estat limitats a 74 dB(A) tot i que l’emissió prevista interior 

serà de 89 dB(A). 

 

Pel que fa als límits legals, el nivell límit diürn i vespertí segons les ordenances 

municipals es troba a la zona de sensibilitat acústica A4: 55 dB en ambient exterior i 30 

dB en ambient interior. Pel que fa al nivell límit nocturn es troba també a la zona de 
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sensibilitat acústica A4, però en aquest cas: 45 dB en ambient exterior i 25 dB en ambient 

interior.  

 

9.6.1. Mesures correctores 

 

A partir de les especificacions legals anteriors, les mesures correctores són les següents.  

 

L’activitat pertany al grup III, amb un nivell sonor màxim a l’interior del local de 89 

dB(A), pel qual es requereix un aïllament acústic. Els elements i les mesures d’aïllament 

instal·lades al sostre del local a la planta primera que és divisió amb els habitatges 

superiors són: 

 

- Forjat unidireccional de biguetes de fusta i volta ceràmica. 

- Projectat de vermiculita sobre la superfície del sostre. 

- Aïllament amb placa de llana mineral de roca semirígida de tipus PKB-2 de 30 

Kg/m3 i 60 mm  d’espessor. 

- Fals sostre acústic continu format per dues plaques de guix laminat de 15 mm amb 

una làmina acústica Tecsound autoadhesiva  (10 Kg/m2 i espessor de 5 mm) entre 

elles. 

- Aïllament amb placa de llana de roca semirígida de densitat 30 Kg/m3 i 40 mm 

d’espessor. 

 

Les parets de façana i mitgeres originals acompleixen amb el nivell d’aïllament acústic 

necessari. Utilitzant un aïllament amb llana de roca de 4 cm de gruix  de 50 Kg/m3 i placa 

de guix de 15 mm de gruix. A més, totes les fusteries de façana consten d’un envidrament 

amb doble vidre amb cambra d’aire, i així acompleixen amb els requisits per evitar 

transmissions sonores. 

 

A més, l’establiment disposarà de tots els elements esmorteïdors (tacs de goma) 

necessaris en tot el mobiliari interior amb la finalitat de reduir al màxim el soroll 

d’impacte dels elements i per evitar possibles transmissions de vibracions a l’estructura 

per arrossegament. 
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En el paviment s’ha instal·lat una làmina de polietilè reticulat de cèdula tancada sobre el 

forjat de 10 mm de gruix per tal d’esmorteir el soroll  d’impacte amb una millora del 

nivell del soroll normalitzat de 19 dB. 

 

Sota la tarima de fusta s’ha col·locat una làmina per esmorteir també el soroll d’impacte, 

amb un gruix de 2,1 mm i una densitat  de 300 Kg/m3, garantint un aïllament al soroll 

d’impacte de 20 dB. Per altra banda, tots els motors i màquines capaces de transmetre 

sorolls i vibracions es munten sobre suports amb amortidors per evitar la transmissió a 

l’edifici.  

 

Pel que fa al temps de reverberació, els envans interiors del local estan formats per 

plaques de cartró-guix acabat amb pintura plàstica o envans ceràmics, enguixats i pintats. 

L’estructura metàl·lica anirà projectada amb vermiculita i revestida amb cartró-guix o 

fusta DM ignífuga. La resta de paraments verticals del local seran d’acabat enguixat i 

pintat. El paviment es realitzarà amb peces porcellàniques de gran format i el fals sostre 

a la planta baixa estarà format per llana de roca minera de 30 Kg/m3 de 6 cm de gruix i 

placa de cartró-guix de 15 mm de gruix. Doncs, el temps de reverberació en el local no 

és major de 0,9 segons. 

 

Amb tot això, es creu que el valor obtingut d’aïllament a soroll aeri estandarditzat als 

elements separadors entre el local situat a la Plaça Sant Josep 13 D i el menjador de 

l’habitatge situat a la Plaça Sant Josep 13 1ª és DnT,A,w ≥ 67 dB(A), valor suficient per 

donar compliment a la normativa vigent en matèria d’aïllament acústic a soroll aeri en 

horari diürn, vespertí i nocturn. 
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10. IMPACTE AMBIENTAL DE LA REALITZACIÓ DEL 

PROJECTE 

 

En aquest apartat es detalla l’impacte mediambiental que s’ha ocasionat durant la 

realització d’aquest projecte.  

 

La duració d’aquest projecte ha estat de 5 mesos, amb data d’inici a l’abril del 2016 i 

finalització al setembre del mateix any. Durant aquest temps s’han anat mantenint 

reunions presencials, aproximadament una cada mes, al despatx del tutor situat a la 

ETSEIB.  

 

El trajecte es realitzava amb un Smart Fortwo Coupé 45 Passion amb motor gasolina amb 

un consum urbà de 6,1 L/100km, consum extra-urbà de 4,1 L/100km i unes emissions de 

CO2 de 113 g/km. Si un parell de cops s’havia fet el trajecte des de Sant Cugat de Vallès 

i els altres tres cops des de Plaça Kennedy a Barcelona, tenint en compte que les distàncies 

són de 18 km i de 7,4 km respectivament, i tenint en compte els dos tipus de consums, es 

calcula que s’han consumit els següents litres de combustible: 

 

6 ∗ (6,1 ∗ 0,074) + 4 ∗ (4,1 ∗ 0,18) = 5,61 𝑙 

Equació 10.1: Càlcul consum de combustible 

 

Pel que fa a les emissions de CO2, es calcula que s’ha emès la següent quantitat de gas: 

 

(18 ∗ 4 + 7,4 ∗ 6) ∗ 113 =  13,2 𝑘𝑔 

Equació 10.2: Càlcul emissió de CO2 

 

Quan ha calgut anar al Mercat de La Boqueria o voltants a fer entrevistes i a parlar amb 

altres restaurants s’hi ha anat amb transport públic amb una emissió total aproximada 

d’uns 2 kg de CO2. 

 

Pel que fa a residus materials,  s’han gastat 100 folis DIN-A4 impresos en una combinació 

de blanc i negre i color, la qual cosa suposa un consum de tinta d’uns 3 ml. 
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11. COST DEL PROJECTE 

 

A continuació es detallaran els costos relacionats amb la execució d’aquest projecte. 

Aquests costos es divideixen en diferents naturaleses: recursos humans, material i altres. 

 

11.1. Cost dels recursos humans 

 

Taula 11.1.1: Cost dels recursos humans. Elaboració pròpia 

 

11.2. Cost dels recursos materials 

Taula 11.2.1: Cost dels recursos materials. Elaboració pròpia 

 

Pel càlcul de l’ordinador, s’ha partit d’un preu d’adquisició de 800€ i d’una vida útil de 5 

anys. Per tant, la amortització mensual és de 13.33€, multiplicat pels 5 mesos de durada 

del projecte sumen aquests 67€. 

 

 

Quantitat Preu unitari Total

Recursos humans 2.350,50 €           

Hores dedicaces al projecte 181 10,5 €                   1.900,50 €             

Anàlisi estratègic 25 10,5 €                   262,50 €                

Anàlisi operatiu 6 10,5 €                   63,00 €                 

Anàlisi organitzatiu i de RRHH 8 10,5 €                   84,00 €                 

Pla de màrqueting 7 10,5 €                   73,50 €                 

Anàlisi econòmic i financer 35 10,5 €                   367,50 €                

Anàlisi de costos 30 10,5 €                   315,00 €                

Anàlisi del conflicte amb les terrasses 10 10,5 €                   105,00 €                

Impacte ambiental 15 10,5 €                   157,50 €                

Redacció de la memòria 30 10,5 €                   315,00 €                

Entrevistes i enquestes 15 10,5 €                   157,50 €                

Hores del tutor 15 30,0 €                   450,00 €                

Quantitat Preu unitari Total

Recursos materials 76,17 €                

Paper per imprimir (incloent tinta) 100 0,05 €                   5 €                        

Llibreta 1 4 €                        4 €                        

Bolígraf 1 0,5 €                     0,5 €                     

Ordinador 1 67 €                      67 €                      
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11.3. Cost d’altres recursos 
 

Taula 11.3.1: Cost d’altres recursos. Elaboració pròpia 

 

Pels desplaçaments en cotxe, s’ha tingut en compte el càlcul realitzat al Capítol 10 de 

combustible total gastat. Comptant el preu actual de la gasolina que és d’1,14 €/L surten 

aquests 6,4€. El que s’ha fet doncs és, per aproximar, imputar-li a cada trajecte el mateix 

cost. Pel que fa al desplaçament amb transport públic, una T-10 d’una zona costa 9,95 i 

et permet fer 10 viatges amb transbords, per tant cada trajecte li imputo 0,995€. 

 

11.4. Cost total del projecte 
 

Tenint en compte tots els costos calculats anteriorment, el cost total del projecte és de 

2.711,02 €. 

  

Quantitat Preu unitari Total

Altres recursos 284,36 €              

Connexió mensual a internet 5 30 €                      150 €                    

Impressió i enquadernació 1 120 €                    120 €                    

Desplaçaments en cotxe (ETSEIB) 10 0,64 €                   6,4 €                     

Desplaçament en transport públic 8 0,995 €                 8,0 €                     
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12. CONCLUSIONS 

 

Un cop realitzat aquest projecte es poden extreure un seguit de conclusions que es 

comentaran tot seguit.  

 

Pel que fa a l’entorn econòmic, queda clar que la situació que viu el país avui dia podria 

no semblar la més propícia alhora d’obrir un negoci com un restaurant. Però, durant 

l’estudi estratègic dut a terme, s’han arribat a conclusions que permeten ser optimista de 

cara al públic local, com per exemple; la disminució durant els últims anys de la baixada 

de tendència al consum extra-domèstic, que durant anys enrere queia de manera molt més 

clara, o el fet que els restaurants de servei complert siguin el tipus de canal d’alimentació 

més triat alhora de consumir fora de casa o l’increment els darrers anys de la despesa 

mitja per comensal. També s’ha pogut copsar que la situació econòmica d’alguns països 

europeus és força millor que la espanyola, la qual cosa suposa una oportunitat molt potent 

al restaurant al estar orientat sobretot a estrangers degut a la seva localització.  

 

A partir de l’estudi econòmic i financer, s’ha pogut detallar la inversió inicial que caldria 

per obrir un restaurant al Mercat de La Boqueria, tenint en compte no només les possibles 

reformes i altres despeses referents al propi local sinó també la obtenció de la llicència. 

Actualment no se’n concedeixen més al Districte de Ciutat Vella i caldria trobar un local 

que tanqués i que la vengués, per la qual cosa aquest traspàs suposarà un preu molt 

superior al de la pròpia llicència. Per tant, la despesa inicial que demana obrir un negoci 

d’aquest estil en la localització triada és molt important, la qual cosa complica poder-lo 

fer realitat. Tot i així, a partir de l’estudi de mercat i de les tendències de consum dels 

clients realitzat, s’ha elaborat una previsió de vendes que fa que el negoci es pugui 

considerar  rendible. S’ha analitzat la inversió i aquesta presenta un payback de 4 anys, 

amb un TIR d’un 15,51% i un VAN de 178.001€. A més s’ha pogut constatar que es 

tractaria d’un negoci solvent. Es consideren, doncs, valors que permeten ser optimista i, 

perquè no, trobar un soci capitalista que ajudés a tirar endavant el projecte. 

 

Tot i així, cal tenir en compte el conflicte que ha esclatat a principis d’estiu d’aquest any 

en relació a les llicències de terrasses de restaurants a la ciutat de Barcelona. El nou 

govern de l’Ajuntament de Barcelona ha canviat la manera d’actuar en aquest tema em 
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comparació amb l’antic govern i això suposaria un impediment molt important alhora 

d’obrir un negoci com aquest. S’ha intentat quantificar l’impacte que tindria la nova 

legislació de terrasses i s’ha arribat a la conclusió que aquest negoci en concret no seria 

viable. A partir de la nova previsió de vendes i clients mensuals estimats, el restaurant no 

seria rendible i, per tant, no es prendria al decisió de tirar-lo endavant. Caldria, doncs, 

esperar com es resol aquesta situació i si, de cara a l’any vinent, s’arriba a un acord 

beneficiós per ambdues parts. 

 

Finalment, a partir de l’anàlisi de costos que s’ha realitzat, es pot saber quins productes 

generarien més beneficis i quins en generarien menys i, per tant, en quins casos podria 

ser interessant per a la empresa reajustar preus, sempre i quan el mercat ho permeti. S’han 

realitzat dos models de costos diferents i s’ha arribat a al conclusió que el model ABC 

permet imputar els costos de manera més precisa i fidel a la realitat que el model Full 

Cost, per tant les decisions que calgui prendre es faran en base als resultats de l’ABC. 

 

Per exemple, pel que fa a menjars: els arrossos i els peixos generen un benefici important 

per la qual cosa s’entén que, amb aquestes previsions d’unitats venudes, no caldria retocar 

els preus; però, en el cas dels esmorzars, sobretot, i de la carn i els entrants, podria ser 

interessant estudiar la possibilitat d’apujar ja que s’ha calculat que al negoci li suposa un 

cost major tot el que cal per previ a la venda d’aquesta productes que no pas el benefici 

que se n’obté. Pel que fa a les begudes, els cafès presenten uns resultats negatius i és 

quelcom que cal replantejar-se; el cafè es un producte que es ven moltíssim i té un cost 

de matèria primera baix. Estar clar que se li dedica força temps alhora de la preparació i 

això són costos que cal imputar al producte, però es creu que podria ser beneficiós pel 

negoci reajustar els preus de venda a l’alça o trobar un proveïdor que presenti uns preus 

de compra de matèria primera més baixos. 
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