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Resum 

El present treball final de màster confecciona un pla de negoci d’un despatx professional 

d’enginyeria situat a la població de La Garriga i constituït per dos socis autònoms. El treball 

analitza els diferents condicionants relatius a la constitució d’aquest tipus d’empresa en 

aquesta zona en concret i en valora la seva possible viabilitat fent les hipòtesis corresponents 

però intentant ser el més coherent i realista possible.  

El despatx del qual se’n vol estudiar la seva implantació, es preveu que estigui enfocat a la 

realització de projectes d’enginyeria tant d’activitat com d’instal·lacions bàsicament 

energètiques, però sense tancar cap porta a altres projectes sempre i quan la titulació 

d’Enginyer Industrial i la posterior inscripció al Col·legi corresponent (COEIC) permeti realitzar. 

El pla de negoci s’estructura de la següent manera: 

Es comença presentant el funcionament general de l’empresa i analitzant el seu entorn en 

tots els àmbit (anàlisi PEST, DAFO i Porter). A continuació s’explica el pla organitzatiu i de 

producció del despatx, analitzant els principals productes a vendre i la manera amb la que es 

vendran. Seguidament es repassa l’estructura jurídica i fiscal de l’empresa i finalment es du a 

terme un anàlisi econòmic de la seva viabilitat. 

S’estudien, doncs, els punts necessaris per portar a terme la creació, implantació i maduració 

de l’empresa en el format habitual dels plans de negoci. La particularitat del treball, però, rau 

en la pròpia naturalesa del negoci, dissenyat a partir del model d’autònom local instaurat en 

una àrea concreta i destinat a tenir un tracte proper i oferir un servei personalitzat als clients. 

Així doncs, amb aquest pla d’empresa es pretén dotar als socis fundadors del despatx d’una 

eina que recopila l’anàlisi realitzat sobre les diferents variables que afecten una institució 

d’aquest estil i poder, per tant, afrontar el repte de fet realitat el negoci amb les màximes 

garanties. 
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1. Glossari 

AMB: Àmbit Metropolità de Barcelona 

Cash flow: En català flux de caixa o flux de fons. És el flux de diners d'entrada i de sortida 

generat per un projecte d'inversió en un període determinat. 

COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya 

Core-bussines: En català competència distintiva. És aquella activitat capaç de generar valor i 

que resulta necessària per establir un avantatge competitiu beneficiós per a l'organització. En 

altres paraules activitat principal de l’empresa. 

CTE: Codi Tècnic de l’Edificació 

IDESCAT: Institut D’Estadística de CATalunya 

IRPF: Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques 

IS: Impost de Societats 

IVA: Impost sobre el Valor Afegit 

Payback: En català termini de recuperació, període d'amortització o període de retor. És el 

temps que ha de transcórrer en un projecte d'inversió per tal de recuperar el desemborsament 

inicial, tenint en compte tots els cobraments i pagaments. 

PIB: Producte Interior Brut 

REBT: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

RH: Recursos Humans 

RITE: Reglament d’Instal·lacions Tèrmica als Edificis. 

RITSIC: Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya 

SA: Societat Anònima 

SL ó SRL: Societat Limitada o Societat de Responsabilitat Limitada 

TIR: Taxa interna de retorn 

VAN: Valor Actual Net 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte sorgeix de la preocupació per entrar i mantenir-se dins el món laboral.  

Des del primer moment es va pensar en realitzar un treball vinculat en l’exercici professional 

d’un enginyer dins un despatx d’enginyeria. A la vegada, es volia enfocar-lo des de la part 

d’organització industrial i administració per agafar nous coneixements i experiència en aquest 

camp. 

Així, es va iniciar la cerca d’un projecte amb els temes d’interès, vinculat amb els estudis i amb 

utilitat per l’exercici professional. Quan va sorgir la idea se li va plantejar la opció al professor 

Antoni Matas que no va dubtar en dirigir el projecte. 

2.2. Motivació 

La principal motivació per la realització d’aquest treball és l’interès personal en tenir un despatx 

d’enginyeria propi. En un futur no immediat, amb més formació i experiència, m’agradaria 

poder muntar (sola o amb col·laboració) un despatx d’enginyeria. Aquest és un tema que hem 

anat comentant amb els companys, un dels quals ja treballa de manera autònoma realitzant 

projectes per a tercers i em va animar a realitzar un pla d’empresa on tots dos fóssim socis. 

També ha sigut un factor clau el desig de dedicar-me a l’exercici professional dins d’un àmbit 

dels projectes. A la vegada que introduir-me en la part d’administració en la que encara no he 

tingut oportunitat de treballar. 

2.3. Requeriments previs 

Els requeriments previs, són els coneixements de gestió, que s’han anat adquirint al llarg de 

tot recorregut educacional del grau i màster d’Enginyeria Industrial. 

També ha sigut especialment important el coneixement i metodologia apresos en les 

assignatures de Projectes, així com l’experiència adquirida en l’execució del projecte final de 

Grau. 

Per altra banda un dels punts més importants han estat els coneixements que s’estan adquirint 

des del departament d’Execució i direcció de projectes elèctrics dins l’empresa APPLUS 

ENERGY en la que estic treballant actualment. 

Finalment com a punt fonamental per la viabilitat del projecte és l’experiència i cartera de 

clients d’un dels socis que ja realitza projectes d’enginyeria de manera autònoma per la 

mateixa zona on es vol instal·lar Genuí Projectes. 
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3. Introducció 

Aquest treball final de màster consisteix en l’elaboració d’un pla d’empresa d’un despatx 

d’enginyeria anomenat Genuí Projectes, que té com a objectiu cobrir tota la necessitat de 

projectes d’enginyeria que els clients pugin sol·licitar amb la eficàcia, professionalitat i 

proximitat que el mercat i l’administració necessita. Nodrint-se de l’experiència i clientela en el 

mateix àmbit d’un dels socis i de la formació i experiència en altres sectors de l’altre soci. 

3.1. Objectius del projecte 

El principal objectiu d’aquest projecte és estudiar la viabilitat d’un despatx d’enginyeria 

especialitzat en projectes d’instal·lacions i llicències tècniques i ubicat a la comarca del Vallès 

Oriental. Es pretén realitzar un pla d’empresa en el que s’exposarà el propòsit general de 

l’empresa i els estudis de mercat, tècnic, financer, d’organització, jurídic-fiscal i econòmic-

financer. 

Com a objectius complementaris en pretén aprendre i conèixer el procediment a seguir per la 

creació i gestió d’un despatx professional d’enginyeria. Així com endinsar-se dins el món dels 

projectes d’enginyeria, conèixer els diferents àmbits i saber quins tipus s’hi podrien 

desenvolupar. 

i. Descriure els passos a seguir per la creació d’una empresa 

ii. Realitzar una proposta de gestió d’un despatx professional 

iii. Analitzar projectes d’enginyeria de diferents àmbits 

De manera concisa; l’objectiu del treball és estudiar detalladament la formació d’un despatx 

d’enginyeria i l’activitat d’aquest: realitzar un pla d’empresa. 

3.2. Estructura i abast del projecte 

L’abast d’aquest projecte és la creació del pla d’empresa de Genuí Projectes. No s’inclou la 

creació de l’empresa real, si no que es basarà en el disseny d’aquesta a partir dels diversos 

apartats dels que consta un pla d’empresa. 

► Presentació de l’empresa: es fa una explicació general sobre l’empresa i les seves 

activitats. 

► Anàlisi de l’entorn: s’estudien els factors externs que rodegen l’empresa a nivell 

general i específic. 

► Pla de màrqueting: es defineix la posició de l’empresa al mercat i la seva diferenciació. 
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S’estudia la segmentació el mercat i les accions de promoció de l’empresa. 

► Pla de producció: es defineixen les diferents activitats i serveis que es duran a terme 

a l’empresa. 

► Pla d’organització: s’exposa la organització de l’empresa y es descriu el personal que 

formarà part de l’equip de Genuí Projectes. 

► Pla jurídic-fiscal: s’exposa la legislació vigent relacionada amb l’empresa i la seva 

creació i s’escull el tipus de societat.  

► Pla econòmic-financer: s’estudia la viabilitat econòmica de l’empresa. Es realitza una 

pla d’ingressos i despeses, una previsió dels resultats dels primers períodes i els 

resultats financers esperats. 
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4. PLA D’EMPRESA 

4.1. Presentació de l’empresa 

La idea de negoci consisteix en la posada en marxa d’un despatx d’enginyeria. Aquest despatx 

estarà ubicat a La Garriga a la comarca del Vallés Oriental província de Barcelona. 

Genuí Projectes, serà un despatx i consultoria especialitzat en projectes d’instal·lacions i 

llicències tècniques, que poden englobar tot tipus de projectes relacionats amb l’enginyeria. 

L’objectiu de Genuí Projectes és cobrir tota la necessitat de projectes d’enginyeria que els 

clients pugin sol·licitar amb la eficàcia, professionalitat i proximitat que el mercat i 

l’administració necessita. 

4.1.1. Concepte de negoci 

L’origen de la idea de negoci es troba tant en els coneixements com en l’experiència dels 

promotors en el camp dels projectes d’enginyeria, un dels quals ja està establert en aquest 

àmbit. 

La idea de negoci es situa en el món dels projectes d’enginyeria. Per descriure l’activitat i el 

concepte del negoci es responen tres paràmetres del negoci proposat: 

► Què es fa? 

Des de Genuí Projectes es desenvolupen projectes tècnics relacionats amb la legalització de 

locals i instal·lacions, així com projectes executius d’enginyeria. 

► Com es fa? 

Per realitzar cada projecte es segueix un procediment metòdic i prèviament establert segons 

el tipus d’informe. Aquest procés consisteix en primer realitzar un estudi previ i consulta de 

normativa, a continuació es realitzen els càlculs i comprovacions necessàries i finalment es 

confecciona l’informe final on s’estableixen els compromisos i es detalla el pla d’accions. 

► Per a qui es fa? 

Els clients de Genuí Projectes són tot tipus d’empreses i particulars amb necessitats de 

justificació tècnica sobre instal·lacions, activitats, construccions o legalització entre altres. 
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4.1.2. Descripció de l’activitat 

L’enfocament estratègic de l’empresa consisteix en treballar de manera metòdica, garantint 

resultats professionals, tracte de proximitat i confiança per donar-se a conèixer en el sector i 

fidelitzar clients. Es pretén oferir un servei integral d’enginyeria que generi fidelitat i estableixi 

vincles de confiança amb les empreses. 

Les activitats i serveis que es desenvoluparan a Genuí Projectes es poden agrupar en cinc 

tipus que es descriuen a continuació, a la Figura 4.1, es pot veure exemples de cada tipus de 

projecte. 

► Projecte d’activitat 

És un projecte que recull la justificació tècnica, normativa y reglamentació dels condicionants 

necessaris per autoritzar una activitat. És a dir, és un informe tècnic necessari per obtenir la 

corresponent llicència municipal de funcionament, obertura, exercici o explotació d’una 

activitat en un local o recinte determinant.  

► Projecte de legalització d’instal·lacions 

És un projecte que dona compliment de la normativa vigent de la instal·lació corresponent. En 

aquest projecte s’inclouen els treballs d’inspecció, verificació i comprovació d’adequació a la 

normativa actual, així com el registre al departament d’indústria si s’escau. 

► Projectes d’obra 

És un projecte que permet obtenir la llicència d’obres municipal.  

► Projecte executiu 

Un projecte executiu és un conjunt d’estudis preliminars, de factibilitat, projecte arquitectònic, 

estructural o d’instal·lacions. Aquests estudis es veuen reflectits en plànols, memòries de 

càlculs i descriptives que generen les especificacions i recomanacions per al correcte 

desenvolupament i execució del projecte. 

► Altres projectes i consultoria 

Tots els altres projectes, consultes o auditories no especificades anteriorment. 

A Genuí Projectes es busquen solucions a qualsevol demanda tècnica que pugui suggerir un 

estudi d’enginyeria. 
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Figura 4.1. Tipus de projectes i exemples. Font: Elaboració pròpia 

 

4.1.3. Missió, visió i valors 

Missió 

Oferir un servei integral d’enginyeria amb professionalitat, proximitat i eficàcia que generi 

confiança als clients. 

Visió 

Esdevenir un referent de consultoria i projectes a la comarca. 

Valors 

► Buscar l’excel·lència en la qualitat de tots projectes. 

► Garantir l’ètica personal i professional 

► Respectar la confidencialitat i fomentar la màxima relació i col·laboració amb el client. 

► Assumir amb professionalitat el compromís d’oferir un servei integral i de proximitat al 

client. 

► Escoltar, entendre i atendre la necessitat per oferir la solució òptima. 

► Sustentar permanentment la recerca de diferents solucions i serveis per mantenir i 

augmentar la satisfacció del client. 

► Ser íntegres, responsables i respectuosos amb la societat i el medi ambient. 

Projectes 
d'activitat

•Farmàcia

•Bar-Restaurant

•Perruqueria

•Local comercial

•Nau industrial

•Recreatives

Legalització 
d’instal·lacions

•Tèrmiques

•Elèctriques o de 
baixa tensió

•Gas

•ACS i 
calefacció

Projectes 
d’obra

•Assabentat 
d'obra

•Llicència d'obra 
menor

•Llicència d'obra 
major

Projecte 
executiu

•Plaques solars

•Biomassa

• Instal·lacions

•Càlcul 
d'estructures

Altres 
projectes i 
consultoria

•Certificat 
energètic

•Auditories

•Plecs per a 
concursos 
públics

•Estudi acustic
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Figura 4.2: Valors de Genuí Projectes. Font: Elaboració pròpia 

4.1.4. Identitat corporativa 

La identitat corporativa o identitat visual es la representació física o visual de l’empresa. 

Aquesta identitat acostuma a estar relacionada amb la història, la trajectòria, la cultura i els 

projectes de l’empresa. És la imatge que es transmet a l’exterior, la que es vol que tingui la 

gent de l’empresa; una carta de presentació. 

En el cas de Genuí Projectes s’ha realitzat un logotip, Figura 4.3, amb el nom de l’empresa i 

la inicial “G”. Aquesta G es dibuixa com una fletxa que representa un dels valors principals de 

l’organització, la responsabilitat mediambiental. Aquesta fletxa també simbolitza la tasca 

d’enginyeria multisectorial; servei integral d’enginyeria que es vol donar als clients. 

 
Figura 4.3: Logotip de Genuí Projectes. Font: Elaboració pròpia. 

Ètica 
professional i 

personal

Innovació i 
personalització

Excel·lència i 
qualitat

Responsabilita
t social i 

mediambiental

Servei de 
proximitat i 

col·laboració

ENUÍ
PROJECTES
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Per el que fa als colors s’han elegit unes tonalitats fredes, verd i blau, per el seu significat que 

tenen en les teories de la percepció del color. 

El color blau és el que més s’associa a la confiança, la lleialtat, la simpatia i la calma però  ala 

vegada inspira seguretat, autoritat, poder i èxit. En el món del disseny de logotips el color blau 

és un dels més utilitzats. 

Amb el color verd es vol expressar frescor, tranquil·litat, renovació i respecte amb el medi 

ambient i la societat. 

Per el que fa al nom, GENUÍ PROJECTES, s’ha elegit amb les primeres lletres del nom Núria 

Gené, una de les promotores del projecte. Jugant amb aquestes lletres, s’ha buscat una 

paraula relacionada amb la persona i que a la vegada tingués significat. Tal i com indica el 

diccionari de l’institut d’estudis catalans [1], Genuí significa Que té realment l’origen o el 

caràcter que afecta tenir, que és ver. Autèntic.  
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4.2. Anàlisi de l’entorn 

4.2.1. Anàlisi PEST 

L’anàlisi PEST analitza les condicions de contorn de la zona on es troba situada l’empresa. 

Inclou l’anàlisi polític, econòmic, sociocultural i tecnològic del país i àrea en la qual s’implantarà 

Genuí Projectes i s’utilitza com un component més de la gestió estratègica de l’empresa. 

Aquest anàlisi PEST, doncs, es centra en les condicions de Catalunya i en concret del Vallès 

Oriental dins de l’entorn global. 

4.2.1.1. Entorn polític-legal 

Els factors polítics nacionals i locals repercuteixen en l’esdevenir de l’empresa doncs al 

capdavall, l’entorn polític condiciona l’entorn legal (normativa) que és a la que s’ha de cenyir 

Genuí Projectes. 

Actualment Catalunya passa per una època d’estabilitat dins del marc estatal i europeu amb 

una normativa consolidada i un entorn econòmic en clara recuperació (veure punt 4.2.1.2. 

Entorn econòmic). 

Tot i això val la pena comentar el procés de transició nacional emprès per Catalunya per 

esdevenir un nou país europeu lliure lluny de les imposicions de l’Estat Espanyol. En l’hipotètic 

cas que el procés es consolidés, el traspàs en l’àmbit polític i legal seria gradual i amb mínimes 

afectacions sobre l’activitat d’un despatx d’enginyeria més enllà de l’adaptació de les Lleis i 

normatives corresponents. 

Actualment, per el que fa a la normativa d’aplicació en un despatx d’enginyeria, aquesta es 

composa principalment per les directives europees, els reglaments tècnics d’àmbit estatal com 

el CTE, Codi Tècnic de l’Edificació [2], REBT, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió [3], 

RITE, Reglament d’Instal·lacions Tèrmica als Edificis [4], i les lleis i normatives d’àmbit català 

i municipal com les Lleis 11/2009 [5] , 16/2015 [6] i les ordenances municipals. Tota aquesta 

normativa es troba actualment consolidada i les principals modificacions que s’hi donen tenen 

a veure amb simplificacions i aclariments. 

Tot i això, es preveu que en els propers anys apareguin noves Lleis i reglaments enfocats 

sobretot a l’eficiència energètica, en pro de la lluita contra el canvi climàtic com la Directiva 

2010/31/UE [7] o 2012/27/UE [8]. 

Menció a part mereix la normativa referent al format de constitució de l’empresa que tal i com 

es preveu a l’inici, serà en format d’autònoms (Llei 20/2007 [9]). Actualment la regulació 

d’aquesta modalitat no és gaire propicia degut a la alta quota d’autònom mensual que es 
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determina en funció de la base de cotització amb un mínim de 264€, bonificada, únicament el 

primer any, amb 50€. Aquestes elevades quotes contrasten amb les d’altres països europeus 

com França o Itàlia on el sistema és molt més permissiu i procliu a l’emprenedor.  

Lògicament, tal i com ja s’ha comentat, tota la normativa hauria de ser revisada i adaptada en 

cas d’una hipotètica independència de Catalunya respecte la resta de l’Estat, inclosa la que 

regula els autònoms. Per tant, a la vista dels possibles canvis tant polítics com legals 

(normatius) que es poden esdevenir en un futur pròxim, Genuí Projectes ha de ser capaç 

d’adaptar-s’hi de la millor manera possible i el més ràpidament. 

4.2.1.2. Entorn econòmic 

Pel que fa a l’entorn econòmic, a data d’avui s’ha de constatar la recuperació econòmica que 

ha tingut lloc a nivell global des de la recessió del 2009. Tot i això, la taxa de creixement no 

és gaire elevada ni es preveu que augmenti (+2,2% en el producte brut mundial l’any 2016 i 

+2,5% el primer trimestre de 2017 a Catalunya [10]) degut al baix ritme d’inversions i els 

elevats nivells de deute acumulats. En qualsevol cas, que es pot parlar d’una estabilització i 

enfortiment clar de l’economia global i europea. 

A nivell català, el producte interior brut (PIB) de l’any 2016 s’ha situat en 223.629M€ 

representant un augment del +3,5% respecte l’any anterior, i el PIB per càpita en 28.997,41€ 

que suposa un creixement del +3,6%. A més, segons els pronòstics per els pròxims anys, 

aquesta recuperació iniciada l’any 2013 tindrà continuïtat els pròxims anys, es preveu d’un 

2,9% per al 2017 i d’un 2,6 per al 2018 [11]. Per la qual cosa es pot afirmar que la recuperació 

de l’economia a Catalunya, tot i no ser exagerada, és constant i lleugerament superior que al 

conjunt del món.  

A la comarca del Vallès Oriental les dades macroeconòmiques són molt semblants a les del 

conjunt de Catalunya, obtenint pel que fa la PIB de 11.079,3€ i un PIB per càpita amb un índex 

de 100,3 [12]. 

Aquesta millora i estabilitat de l’economia a Catalunya i al Vallès Oriental, ve acompanyat del 

corresponent descens en la taxa d’atur, situant-se en un 15,28% el primer trimestre de 2017, 

2,14 punts per sota del mateix període de l’any anterior. Tot plegat, fa preveure la promoció 

general de necessitats d’instal·lacions i projectes degut a la obertura de nous equipaments o 

a la seva remodelació. 
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4.2.1.3. Entorn sociocultural 

L’anàlisi de l’entorn sociocultural s’ha restringit a la comarca del Vallès Oriental i a l’Àmbit 

Metropolità de Barcelona (AMB), doncs és on es preveu que es conformi principalment la 

cartera de clients de l’empresa. 

El Vallès Oriental és una comarca que pertany a la demarcació de Barcelona i al seu Àmbit 

Metropolità. El cens a 2016 hi comptabilitza 401.338 habitants [12], només per darrera del 

Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Maresme que són les demés comarques que 

formen l’AMB amb una població total de 4.789.799 habitants . Aquesta potent àrea és la més 

desenvolupada a tots els nivells empresarials dels país i és la novena àrea a nivell europeu 

en quant a població. 

L’AMB disposa, lògicament, de totes les infraestructures i serveis propis d’una àrea avançada 

tant empresarialment com socialment, que permet la integració i desenvolupament de tot tipus 

de productes i activitats, així com, de tota la seva població. 

Tot i això, val la pena comentar que tot i la creixent globalització actual i consumisme en l’estil 

de vida dels habitants d’arreu del món, el teixit sociocultural de l’AMB conserva un clar caràcter 

propi marcat per els patrons culturals que es tradueix en unes certes característiques i manera 

de fer a nivell professional com pot ser la proximitat, el respecte per el medi ambient i la qualitat 

en els serveis i productes oferts i activitats que s’hi desenvolupen. 

Per aquests motius, es considera que l’entorn sociocultural de Genuí Projectes és propici per 

el seu desenvolupament, tant per la situació, com per la seva naturalesa. 

4.2.1.4. Entorn tecnològic 

La innovació i la tecnologia són marques pròpies de l’AMB, i és que Catalunya i les seves 

empreses destinen una part important de recursos en plans de recerca. Aquestes inversions 

suposen habitualment disposar de departaments d’R+D+I per la millora contínua dels serveis 

que s’ofereixen. Aquest fet és fonamental en aquest entorn de competitivitat d’un món cada 

vegada més tecnològic i on la diferència entre corporacions és molt petit. 

En el cas de les eines tecnològiques utilitzades per Genuí Projectes, es pot parlar d’eines de 

disseny i càlcul i també de la forma de contacte amb l’entorn.  

Pel que fa a les eines de disseny i càlcul aquestes es refereixen bàsicament a tota la 

programació informàtica utilitzada, per exemple, els programaris de CAD que es troben en 

constant evolució o els programaris desenvolupats per proveïdors de materials d’instal·lacions 

com bescanviadors, equips tèrmics, difusió i distribució, etcètera que també s’actualitzen 

constantment degut als nous productes que surten al mercat. 
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Pel que fa a la relació amb els clients, els proveïdors o l’administració, també es requereixen 

noves maneres d’interactuar, per exemple, en les relacions amb l’administració l’entrada en 

vigor de la Llei 39/2015 [13] estableix l’obligatorietat de la comunicació electrònica. 

En definitiva es requereix, doncs, una inversió de recursos en R+D+I per primer, conèixer i 

estudiar nous productes que siguin apropiats amb l’entorn tecnològic actual, i finalment 

assimilar-los en el mètode de treball de Genuí Projectes per poder adequar-se a les noves 

necessitats dels clients. 
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4.2.2. Viabilitat comercial 

El sector d’enginyeria i consultoria es un dels punts claus per el desenvolupament tecnològic 

d’un país. Els despatxos d’enginyeria i consultories permeten a les empreses de tots els 

sectors millorar la seva competitivitat, augmentar el valor de les inversions externes i optimitzar 

els recursos disponibles; humans, materials i energètics. 

Alguns dels fets que afavoreixen l’augment de demanda dels serveis d’enginyeria són: el 

comportament favorable de les inversions empresarials, la forta demanda procedent de 

sectors com la construcció i l’energia i el dinamisme en les inversions públiques. Aquest 

factors es van veure afeblits durant la crisi econòmica i ara tornen a augmentar, fet que 

pronostica un augment del volum de negoci en enginyeries i consultories. 

Des de Genuí Projectes es coneix els problemes en iniciar una activitat des de zero i arribar 

a tenir la suficient cartera de clients per cobrir costos. Per sort a l’empresa es compta amb 

l’experiència prèvia d’un dels socis que vol professionalitzar la seva activitat.  Aquesta 

experiència permetrà a Genuí Projectes disposar d’un impuls inicial important per establir-se 

com a empresa. 

4.2.2.1. Anàlisi de clients potencials 

Una vegada analitzada la situació de l’entorn global, s’ha de determinar la composició de la 

cartera de clients d’acord amb el servei que es vol oferir. 

El públic objectiu al que es vol dirigir són particulars, constructores, promotores, despatxos 

d’arquitectura, empreses industrials, comerços i empreses de serveis i les administracions. El 

producte que s’ofereix pot anar destinat a tot tipus de destins; edificis públics, empreses, 

fabriques, urbanitzacions, hotels, bars, cases particulars i tot tipus de productes i processos. 

A la Figura 4.4 es pot veure un resum d’aquest anàlisi de clients potencials i l’aplicació. 
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Figura 4.4: Resum dels clients potencials. Font: Elaboració pròpia 

4.2.2.2. Anàlisi de competidors potencials 

Els competidors naturals de Genuí Projectes són altres despatxos i empreses d’enginyeria 

que ofereixin serveis similars i es trobin per la mateixa zona o que puguin abastir clients de la 

mateixa zona.  

Competidors globals 

A tot Catalunya, segons les dades de l’IDESCAT [14], hi ha un total de el directori 15.949 

empreses dins la subbranca 711 de la Classificació Catalana d’activitats com a Serveis tècnics 

d'arquitectura i enginyeria, que és dins el que es trobaria Genuí Projectes. En aquestes 

gairebé 16.000 empreses hi ha 40.469 ocupats i es genera un volum de negoci de gairebé 

3.500 milions d’euros l’any.  

Segons la mateixa font, els despatxos i empreses relacionats amb l’arquitectura i l’enginyeria 

al Vallès Oriental sumaven 850 l’any 2014, mentre que a la comarca veïna d’Osona, la xifra 

era de 329. 

D’aquestes quantitats s’haurien de descomptar les empreses d’arquitectura de les quals no 

es disposa xifres generals. 

Així doncs es pot concloure que existeix una gran quantitat de competidors per a Genuí 

Projectes i amb una gran capacitat de facturació. 

Cartera de clients

Particulars

Comunitats de veïns

Comerços

Empreses de serveis

Empreses industrials

Construcors i promotors

Despatxos d'arquitectura

Administració

Edifcis públics

Empreses

Fàbriques

Urbanitzacions

Hotels

Bars i botigues

Cases particulars

Productes diversos

Processos industrials

Aplicació 
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Competidors locals 

Si es parla estrictament de despatxos i empreses d’enginyeria al municipi de La Garriga 

segons el COEIC (Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya) [15], s’emplacen 3 

organitzacions d’enginyeria especialitzades en diferents vessants: 

 Medi Acústic: especialitzada en acústica, sorolls i vibracions 

 Esblada: especialitzada en energies renovables 

 Sering: especialitzada en projectes d’activitat, instal·lacions i obres 

De les tres empreses, el perfil més semblant al de Genuí Projectes és el de Sering i es 

contempla com el principal competidor al municipi. 

A continuació és mostra un mapa, Figura 4.5, amb les localitats més properes i el nombre de 

despatxos a cada una en colors. 

 
Figura 4.5: Mapa amb els competidors més propers. Font: Elaboració pròpia.[15] 

 

  

Cap despatx al municipi 

Un despatx al municipi 

Dos despatxos al municipi 

Tres despatxos al municipi 
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4.2.3. Anàlisi DAFO 

L’anàlisi DAFO, Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, es divideix en dues parts, un 

anàlisi intern i un extern. Amb el primer es poden identificar principals punts a favor i en contra 

que es trobarà l’empresa en comercialitzar els serveis. Amb el segon es posen de manifest 

els punts mes febles i forts de la pròpia empresa. Aquest anàlisi serveix de punt de partida per 

realitzar el pla de màrqueting i definir-ne una estratègia empresarial clara. 

Les fortaleses són tots els factors interns, propis de l’empresa, que afavoreixen el compliment 

dels objectius establerts. Per el contrari les debilitats són factors que, perjudiquen o podrien 

perjudicar en l’assoliment dels objectius. 

Les oportunitats són les circumstàncies externes, que no es poden controlar, i que resulten 

favorables per als objectius que l’empresa persegueix assolir. S’entén com a amenaces els 

factors també externs a l’empresa que resulten perjudicials o que poden perjudicar l’activitat i 

les metes de Genuí Projectes. 

4.2.3.1. Fortaleses 

Com a punt fort principal es pot destacar l’experiència prèvia d’un dels promotors. Aquest soci 

ja treballa de manera autònoma realitzant projectes d’enginyeria per el que ja disposa 

d’experiència, reconeixement i una cartera de clients inicials. 

Els dos socis treballadors de l’empres disposen de formació específica en l’enginyeria i a més 

tenen experiència prèvia en altres sectors dels projectes. A més tots dos treballadors inicien 

el projecte amb moltes ganes i empenta.  

Un dels valors fonamentals de Genuí Projectes és el tracte i servei al client. Els treballs seran 

cent per cent personalitzats, ja que es vol garantir i mantenir un nivell molt alt de proximitat 

amb el client. 

Finalment, l’emplaçament de l’empresa és una fortalesa ja que està ubicada en una població 

molt pròxima a l’àrea metropolitana i amb bones comunicacions i a més en l’entorn més 

immediat el nivell de competència és baix. 

4.2.3.2. Debilitats 

Com a debilitats més importants es poden destacar el fet que és una empresa de nova creació 

i recent constituïda. Tot i tenir una cartera de clients inicials, aquests no coneixen el nom de 

l’empresa per què és nou.  

Els dos socis tenen experiència en el món dels projectes, però només un d’ells ha treballat 
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específicament en aquest sector amb unes condicions similars. 

La diferenciació de Genuí Projectes rau en la proximitat, personalització i servei al client, 

malgrat ser un valor afegit al servei prestat, la diferenciació respecte altres despatxos es podria 

considerar baixa. 

4.2.3.3. Oportunitats 

En referència a l’entorn exterior hi ha molts factors que esdevenen oportunitats per a Genuí 

Projectes. Per una banda el moment econòmic actual està fent augmentar (lleugerament) la 

creació de noves empreses. 

A més les noves normatives, cada vegada més restrictives, especialment amb la regulació 

d’aspectes de seguretat i respectuoses amb el medi ambient, afavoreixen el desenvolupament 

de l’activitat de l’empresa.  

4.2.3.4. Amenaces 

Com a amenaces principals exteriors es pot destacar especialment la competència tant global 

com local. Com s’ha vist anteriorment, hi ha una gran quantitat d’empreses dedicades al 

mateix sector que Genuí Projectes, la clau estarà en la diferenciació. 

Per altra banda s’ha de tenir en compte que una nova crisi econòmica amenaçaria la 

generació de nous negocis i inversions per el que una part de l’activitat de Genuí Projectes es 

podria veure amenaçada. 
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A la Figura 4.6 es pot veure la Matriu DAFO. 

A partir d’aquest anàlisi s’escull el tipus d’estratègia. En el cas de Genuí Projectes s’ha optat 

per una estratègia ofensiva. En aquesta estratègia s’aprofiten les oportunitats del mercat a 

través de les fortaleses i millorant-les. S’ha elegit aquesta estratègia ja que hi ha una gran 

quantitat de oportunitats i també de fortaleses, en canvi les amenaces són menys i difícils 

d’esquivar. 

Amb l’estratègia ofensiva es pretén introduir-se d’una manera ràpida en el mercat, fidelitzar 

clients de nova necessitat (sol·liciten serveis d’enginyeria per primera vegada) però sobretot  

aconseguir clients que ja requerien serveis d’enginyeria i treballaven amb altres despatxos. 

Així es pretén atacar la competència per fomentar la diferenciació de Genuí Projectes, adquirir 

quota de mercat i obtenir una àmplia cartera de clients. 
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Figura 4.6: Matriu d'anàlisi DAFO. Font: Elaboració pròpia 
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4.2.4. Anàlisi de les cinc forces Porter 

Les cinc forces Porter és un model estratègic elaborat al 1979 per Michael Porter. Aquest 

anàlisi es pot fer en qualsevol tipus d’empresa, permet mesurar el nivell de competència i 

desenvolupar una estratègia empresarial adequada per a cada organització. Així aquesta eina 

ajuda a determinar el grau de competència i rivalitat en un tipus d’indústria i l’atractiu que pot 

ser introduir-se en aquest mercat d’acord amb les oportunitats, la tendència i la rendibilitat. 

4.2.4.1. Poder de negociació dels proveïdors 

En la línia de negoci de l’empresa Genuí Projectes no necessita proveïdors per el que fa al 

core-business. Com a empresa de consultoria i elaboració de projectes d’enginyeria no es 

necessiten proveïdors per la generació de informes i coneixement.  

Es poden necessitar proveïdors en projectes tipus claus en mà o d’instal·lacions de tot tipus, 

però aquesta no és la línia principal de negoci. Per aquests casos es treballaria amb empreses 

instal·ladores de confiança. A més, la quantitat de proveïdors en aquesta indústria és molt alta 

i el nivell d’organització que tenen és baix. Aquests proveïdors, dels quals hi ha una alta 

competència, no tenen un preu fix i aquest varia molt segons el sector, localització o la situació 

econòmica del moment. Per això es considera que el poder de negociació d’aquest tipus de 

proveïdors és baix. 

4.2.4.2. Poder de negociació dels clients 

Es poden diferenciar dos tipus principals de clients: 

► Administració pública 

En el cas dels concursos a l’administració pública, es presenten un plecs i projectes que 

es valoren segons uns criteris preestablerts i s’adjudiquen a la candidatura amb més 

puntuació. Per tant, amb aquest tipus de projectes el poder de negociació és nul. 

L’administració té el 100% del poder de negociació. 

► Sector privat 

En el sector privat s’hi troben des de grans empreses fins particulars individuals, el client 

necessita l’assessorament professional d’enginyeria. Els clients potencials de Genuí 

Projectes són molts i de sectors molt amplis per el que es difícil que s’organitzin i es plantin 

per aconseguir un preu. Així doncs per aquesta banda el marge de negociació dels clients 

és baix. 

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que existeix competència en la mateixa zona fet 

que augmenta la capacitat de negociació del client. Tot i això, Genuí Projectes intenta 

donar uns valors diferents als de la competència per evitar donar poder de negociació el 
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client. 

4.2.4.3. Amenaça de productes substitutius 

S’entén com a productes o serveis substitutius aquells que realitzen la mateixa funció bàsica 

per al mateix grup de compradors. 

En el mon de projectes d’Enginyeria no hi ha gaire gama de productes substitutius, en alguns 

projectes es pot substituir per un despatx d’arquitectura o altres tipus d’enginyeries amb altres 

especialitats. Al final però molts projectes requereixen la firma d’un enginyer Industrial 

col·legiat, per tant es pot considerar que l’amenaça de productes substitutius és mínima. 

4.2.4.4. Amenaça de nous entrants 

El sector de Genuí Projectes, és un mercat amb una amenaça alta de nous entrants. Les 

barreres d’entrada de nous competidors són baixes per varis motius. Entrar en el sector és 

fàcil doncs l’accés als clients o canals de distribució és directe i no existeix cap barrera 

d’entrada per a noves empreses. A més, no existeixen productes amb economies d’escala, 

doncs cada projecte és individual i específic per al client fet que fa que la inversió inicial sigui 

baixa. 

La diferenciació en quant a productes no és molt alta, els projectes d’activitat i les 

legalitzacions d’instal·lacions venen establerts per l’administració competent. En els projectes 

executius i el servei de consultoria integral sí que es distingeixen factors diferenciadors que 

poden jugar a favors de Genuí Projectes. 

4.2.4.5. Rivalitat entre competidors 

La rivalitat entre competidors és el resultat de les quatre altres forces. 

En aquest sentit es poden trobar un nombre elevat de competidors en el sector de mercat de 

Genuí Projectes. Com s’ha dit la diferenciació dels productes és baixa en una gama de serveis 

i una mica més alta en l’altra. 

Hi ha competidors amb molts anys d’experiència en aquet sector i amb una cartera de clients 

amplia, per tant s’ha de lluitar per marcar la diferenciació amb aquestes empreses. 

A continuació, Figura 4.7, es pot veure un esquema resum amb el resultat de l’anàlisi de cada 

una de les cinc forces Porter. 
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Figura 4.7: Resum de l'anàlisi de les forces porter. Font: Elaboració pròpia. 

  

Amenaça de productes subsitutius Baixa

Poder de necociació dels proveïdors Mitja-Baixa

Poder de necociació dels clients Mitja

Rivalitat entre competidors Mitja

Amenaça de nous entrants Alta
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4.3. Pla de màrqueting 

4.3.1. Màrqueting mix 

El màrqueting mix és l’estratègia interna que analitza quatre variables de l’activitat; producte, 

preu, distribució i promoció. 

4.3.1.1. Política del producte 

El producte de Genuí Projectes, és un servei: realització de projectes, informes i memòries 

d’enginyeria. Aquest servei es realitza utilitzant els coneixements multisectorials dels 

promotors de l’empresa. 

És molt important tenir en compte que en cada projecte s’han de reflectir els valors clau de 

Genuí Projectes: ètica, innovació, qualitat, responsabilitat i especialment proximitat al client. 

El servei donat ha de ser excel·lent per assegurar la fidelització del client i la difusió de la 

qualitat del servei per la zona.  

La resta de despatxos d’enginyeria ja establerts disposen d’una àmplia cartera de clients o de 

múltiples treballadors que hi van circulant o de valors molt allunyats dels de Genuí Projectes. 

Aquests fets no els permeten oferir un tracte i servei al client excel·lent, desmarcat i 

diferenciador. Per això, és important que des de Genuí Projectes s’ofereixi un serveis amb 

valor afegit, establir una clara diferenciació basada en el tracte i proximitat amb el client. 

4.3.1.2. Política de preus 

En aquesta variable es defineix el rang de preus per la venda dels serveis. Fixar un preu és 

un element que pot marcar un punt d’inflexió en el futur de l’empresa. 

En el referent als preus dels serveis d’enginyeria i consultoria s’ha de destacar que existeix 

llibertat de preus. S’ha de tenir en compte que el preu mig el marca el mercat i la competència. 

Així, existeixen varis aspectes a considerar per fixar el preu dels serveis. La manera que s’ha 

elegit des de Genuí Projectes es fixar un marge sobre els costs. En concret s’ha fixat un marge 

d’entre 20% i 30% sobre el cost dels projectes. 

Per elaborar un pressupost de projecte s’han de tenir en compte molts aspectes afegits al 

temps de dedicació del projecte com són, les despeses generades en concepte de dietes i  

desplaçaments, tràmits legals com poden ser visats o autoritzacions i consultes o coordinació 

amb professionals d’altres sectors que també participen en els projectes. Aquestes despeses 

poden fer pujar considerablement l’import final del treball. 
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A continuació s’ha fet una taula orientativa, Taula 4.1, dels tipus de projectes més comuns i el 

preu que podrien tenir d’acord amb l’extensió dels projecte. En la realització d’aquesta taula 

s’ha tingut en compte el barem de preus que divulguen els col·legis oficials d’enginyers 

industrials [16], que poden ajudar als promotors a l’hora de fixar els preus dels serveis prestats. 

També s’han tingut en compte altres criteris basats en l’experiència dels socis en aquests 

tipus de projectes. 

ÀMBIT TIPUS DE PROJECTE PREU APROXIMAT* 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 300€ 

Comunicació prèvia 600€ 

Llicència 900€ 

Legalització d’instal·lacions 
Memòria simplificada 150€ 

Projecte 350€ 

Projectes d’obra 
Reforma 400€ 

Obra nova 700€ 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 80€ 

Habitatge unifamiliar 120€ 

Nau industrial 250€ 

Projecte executiu 
Tipus de projecte 600€ - 3000€ 

Direcció tècnica 1000€ 

Altres projectes de 
consultoria 

 
a determinar 

Taula 4.1: Taula de preus orientatius per als projectes més comuns. Font: Elaboració pròpia. 

*Els preus d’aquesta taula (Taula 4.1) són totalment aproximats i poden variar completament 

dels projectes reals. S’han calculat tenint en compte que la ubicació del projecte està dins de 

la mateixa comarca. Els preus de cada treball s’estimaran en el pressupost previ a cada 

projecte, on es tindrà en compte la ubicació, l’envergadura i tots els serveis que s’hi inclouran, 

veure 4.4.2. Procés de producció. 

4.3.1.3. Política de distribució 

La política de distribució engloba les activitats que relacionen la producció amb el consum.  

Genuí Projectes és una empresa de serveis per el que no necessita un pla logístic de 

distribució de producte ni d’abastiment de matèria primera. La política de distribució de Genuí 

projectes inclou els següents canals: 
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► Despatx de Genuí projectes. 

Els clients podran localitzar el despatx de Genuí projectes a la població de La Garriga. En 

aquest emplaçament és on s’ubicarà la seu de l’empresa i des d’on es desenvoluparà l’activitat 

principal. Aquí també s’hi podran adreçar els clients, proveïdors, socis, etcètera per realitzar 

reunions i treballs en comú. 

► Emplaçament del client. 

En la majoria de casos el client es posarà en contacte amb l’empresa per vies telemàtiques i 

després els enginyers de Genuí Projectes es desplacen fins a les instal·lacions del client per 

exposar la oferta dels serveis, la metodologia de treball, firmar els acords, presentar el projecte 

final amb la solució optada o reunions en general. El personal de Genuí Projectes també es 

desplaçarà fins als emplaçaments del client per realitzar preses de dades o treballs de camp 

varis.  

► On-line. 

Genuí Projectes posarà en marxa una pàgina web on s’exposaran tots els serveis que s’hi 

ofereixen. En aquesta web s’hi podran trobar les dades de contacte tant via correu electrònic, 

telèfon i la ubicació del despatx. Així el client podrà decidir el canal per el que vol contactar 

amb l’empresa. 

4.3.1.4. Política de comunicació 

La política de comunicació o promoció engloba totes els canals i activitats en les que l’empresa 

informa i dona a conèixer que el producte existeix. 

Entre les múltiples possibilitats de campanyes de màrqueting, s’ha decidit realitzar les 

següents actuacions: 

► Correu electrònic i ordinari 

Es realitzarà una campanya de presentació a través del correu electrònic o ordinari segons 

l’empresa i el sector. En aquesta campanya es pretén enviar una carta de presentació amb la 

descripció de les tasques que es realitzen, els serves que es presten i els mitjans de 

comunicació. S’oferiran serveis potencials que s’adaptaran segons el sector de l’empresa a la 

que s’envia la informació. 

Aquesta campanya tindrà com a objectiu donar-se a conèixer entre les empreses de la 

comarca. 

► Presència a la web i xarxes socials 

Es realitzarà una pàgina web àgil i intuïtiva. En aquesta pàgina s’exposaran tots els serveis 

que s’ofereixen a Genuí Projectes, es podrà omplir un formulari per sol·licitar informació i es 

facilitaran les dades de contacte per altres mitjans. 
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Per el que fa a les xarxes socials es crearà un compte en les principals xarxes socials com 

Linkedin, Xing, Facebook, Blogger o Twitter. 

Amb aquesta campanya es pretén posicionar l’empresa a la web així com ampliar la base de 

dades de contactes i clients potencials. 

 

Dins d’aquesta campanya on-line, i tenint en compte que actualment Intent es l’eina més 

efectiva per realitzar contactes empresarials, es definirà una estratègia de presència a la web 

amb les varies accions.  

 Es donarà d’alta l’empresa en el cercador per excel·lència Google. 

 Als principis de l’activitat es farà publicitat en adWords de Google. 

 Es potenciaran les xarxes socials com Linkedin i Xing per establir una xarxa de connexió 

amb els clients i també els proveïdors. 

 Donar-se d’alta en directoris d’empreses com per exemple Kompass o el directori 

d’Enginyeries d’EIC. 

► Publicitat en premsa local 

Durant els primers mesos de treball, en l’engegada de l’empresa, s’ha plantejat anunciar-se 

en premsa local o comarcal. Per exemple en butlletins com El Garric, en diaris com El 9 Nou. 

Vallès Oriental, en ràdios com Radio Silenci, o fins i tot en televisions com VOTV. 

L’objectiu d’aquestes accions serà donar-se a conèixer localment i comarcalment. 

► Fires professionals, clústers i Networkings 

Els Networkings són trobades entre representants d’empreses on s’exposen els productes, 

serveis i necessitats de cada empresa. En aquestes reunions s’acostumen a establir molts 

contactes professionals. 

Les fires professionals, son esdeveniments especialitzats que també permeten establir 

contactes professionals. 

Aquestes accions no sols es realitzaran en els inicis de l’empresa sinó també s’aniran 

realitzant al llarg de la vida de l’empresa. Aquest tipus de campanyes permeten establir 

relacions comercials d’efecte immediat i a mitjà i llarg termini. 

► Administració 

Les relacions professionals amb l’administració pública es basarà en presentar concursos 

públics a títol individual. Assolir experiència en aquestes adjudicacions i adaptar les ofertes en 

els següents concursos. 

► Aliances, cooperacions i associacions empresarials 

Un punt molt important de captació de clients és l’associació i establiment d’aliances amb 

altres empreses. 
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Actualment Genuí Projectes està treballant per obtenir una relació de cooperació amb una 

empresa d’instal·lacions i amb un despatx d’arquitectura. Aquesta relació es fonamenta amb 

l’intercanvi i derivació de clients. Per posar un exemple, un empresari que vol obrir un local 

comercial necessita en un despatx d’arquitectura que realitzi el disseny i els plànols. També 

una enginyeria que realitzi i firmi els projectes d’instal·lacions, activitats i direcció d’obra i 

finalment una empresa d’instal·lacions que realitzi la obra. 

El client no sempre contacta als proveïdors en el mateix ordre i es per això que aquests tres 

tipus d’empreses poden derivar-se els clients mútuament. 

Es per això que amb la cooperació amb empreses clau del sector es poden obtenir molts 

clients imminents, amb l’objectiu de fidelitzar-los per altres possibles projecte. 

En aquest sentit ja s’ha establert contacte amb dues empreses d’aquests sector que s’han 

mostrat molt predisposades a aquest tipus de cooperació. 

► Contacte amb clients anteriors 

Com s’ha comentat anteriorment, un dels socis promotors de Genuí Projectes, ja realitza 

projectes d’Enginyeria i disposa d’una cartera de clients. Una de les campanyes de 

màrqueting de l’empresa serà contactar personalment amb els anteriors clients presentar 

Genuí Projectes i donar a conèixer els nous serveis de l’empresa. 

► Divulgació directa interpersonal (Boca-Orella). 

Per últim però molt importat, és el màrqueting per boca-orella. Aquesta divulgació és directa 

entre persona i persona (o empreses) i no es pot controlar. El que es pretén es treballar amb 

el màxim rigor, seriositat i proximitat per solucionar els problemes dels clients amb 

professionalitat i causar una bona impressió. Així seran ells mateixos els que promocionaran 

l’empresa i avalaran totes les qualitats (i defectes) de l’empresa. 

 

A continuació es mostra un esquema, Figura 4.8, amb les principals campanyes de 

màrqueting que es posaran en marxa amb Genuí projectes 
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Figura 4.8: Campanyes del pla de màrqueting. Font: Elaboració pròpia. 
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4.4. Pla de producció 

El pla de producció engloba tots els elements necessaris per generar els productes que 

l’empresa ven als seus clients, com l’explicació general dels productes, el procés de confecció 

i la infraestructura necessària per fer-los realitat, i tot això, dins una determinada fase de 

maduresa en pla de negoci general de l’empresa.  

En el cas d’un despatx d’enginyeria, el procés de producció no s’ha d’entendre com el mètode 

de fabricació per aconseguir un producte d’unes característiques concretes, sinó, que els 

productes finals són projectes d’enginyeria composats habitualment per una memòria 

descriptiva, un annex de càlculs justificatius i uns plànols de representació on, en tots ells, la 

principal matèria prima no és un material, sinó el coneixement i l’experiència de l’enginyer 

redactor bolcada en els elements esmentats. 

Tot seguit es descriuen els elements que composen el “Pla de producció” de Genuí Projectes. 

4.4.1. Descripció dels projectes 

A continuació es descriuen en profunditat els diferents tipus de projectes que desenvoluparà 

Genuí Projectes, a la figura següent, Figura 4.1, es pot veure un esquema dels tipus de 

projectes comentats breument en l’apartat 4.1. Presentació de l’empresa.  

 
Figura 4.1.: Tipus de projectes i exemples. Font: Elaboració pròpia. 

En aquesta descripció s’esmenten únicament les normatives més rellevants d’àmbit estatal 

que s’apliquen en cada tipologia. 
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4.4.1.1. Projectes d’activitat 

Els projectes d’activitat són aquells documents justificatius de la posada en marxa d’una 

activitat entesa com l’explotació que es dur a terme en un determinat centre ramader, 

industrial, miner, comercial i de serveis. Un projecte d’activitat es composa de la següent 

documentació, determinada per el CTE, Codi Tècnic de l’Edificació [2]: 

 Memòria justificativa: Memòria signada per un tècnic competent, en aquest cas 

enginyer industrial col·legiat, justificativa del tipus d’activitat i la seva classificació, 

elements de protecció contra el foc, evacuació en cas d’incendi, descripció d’equips 

elèctrics, gas o demés combustibles instal·lats, justificació de la ventilació, justificació 

de la utilització del local i la seva accessibilitat (escales, rampes, lluminària...) i 

pressupost. 

 Estudi acústic si és necessari segons Llei 16/2002 [17], de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica. 

 Plànols a escala de l’establiment amb la representació dels elements descrits en la 

memòria, inclòs plànol d’emplaçament i secció. 

 Certificat final del tècnic conforme l’activitat s’adapta al descrit en memòria. 

Les activitats venen regulades per diverses normatives que classifiquen l’activitat 

corresponent en un tipus concret de tràmit davant l’administració, en concret: 

 Llei 20/2009 [18], del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats 

 Llei 11/2009 [5], del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 

les activitats recreatives 

 Llei 16/2015 [19], del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls 

de l’activitat econòmica 

Els tràmits en els quals les esmentades normatives classifiquen les activitats són la declaració 

responsable, la comunicació prèvia i la llicència que requereixen la següent documentació: 

 Declaració responsable: El titular declara davant la corresponent administració de que 

disposa del corresponent projecte d’activitat signat, moment en el qual ja pot iniciar-la. 

 Comunicació prèvia: El titular presenta el corresponent projecte d’activitat signat, 

moment en el qual ja pot iniciar-la. 

 Llicència: El titular presenta el corresponent projecte d’activitat sense que pugui iniciar-

la fins que no estigui revisat i aprovat per l’administració competent. 
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4.4.1.2. Legalitzacions d’Instal·lacions 

Les legalitzacions d’instal·lacions són aquells documents que justifiquen el compliment dels 

reglaments corresponents. En concret i en funció del tipus d’instal·lació, veure Taula 4.2. 

INSTAL·LACIÓ REGLAMENT 

Baixa tensió Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

Gas Reglament Distribució i Utilització Combustibles Gasosos 

Tèrmica Reglament Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

Equips a pressió Reglament d’Equips a Pressió 

Taula 4.2: Reglament que regeix segons el tipus d'instal·lació. Font: Elaboració pròpia. 

Els esmentats reglaments regulen les corresponents instal·lacions i determinen el tipus de 

documentació justificativa. En funció de determinats paràmetres, habitualment la potència i ús 

de la instal·lació, es classifiquen entre memòria justificativa i projecte d’instal·lació. La 

memòria justificativa es composa de la següent documentació: 

 Certificat de la instal·lació on consten les dades bàsiques d’aquesta, com potència, 

número d’equips, càrrega de refrigerant... 

 Models predefinits. En funció de la instal·lació és necessari complimentar un tipus o 

un altre de plantilla amb informació diversa. Per exemple en el cas de la baixa tensió, 

és necessari el càlcul de línies i l’esquema unifilar o en el cas del gas, el croquis de la 

instal·lació definint els diferents elements que la composen (tallo, comptador, claus de 

pas, regulador...). 

 Plànol informal i aproximat dels diferents elements. 

En el cas del projecte d’instal·lació, es substitueixen els models predefinits per projecte tècnic 

signat per tècnic col·legiat acreditat contenint la següent informació: 

 Memòria justificativa de la instal·lació on s’hi descrigui el tipus i els equips instal·lats, 

així com el pressupost. 

 Càlculs justificatius com el càlcul de línies, pèrdues de tensió, intensitats de curt-circuit, 

resistència del terra, dimensionat de conductes, càrregues tèrmiques, pressió de 

treball, etc. 

 Plànols a escala representant acuradament els elements de les instal·lacions 

descrites. 

 Estudi de seguretat i salut 
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 Certificat final del tècnic conforme la instal·lació s’adapta al descrit en projecte. 

 Certificat de la instal·lació (ídem que en la memòria justificativa). 

Un cop finalitzat el projecte i demés controls corresponents, aquestes instal·lacions 

requereixen el seu registre al RITSIC (Departament d’Indústria) [20]. 

4.4.1.3. Projectes d’obra 

El projecte d’obra tot i ser una tipologia de projectes específica de l’àmbit de l’arquitectura, 

també es considera en la branca de l’enginyeria més especialitzada en el càlcul d’estructures. 

El projecte d’obra és la solució tècnica proposada davant la petició d’una reforma estructural 

d’un edifici, la seva rehabilitació o la seva construcció. Consta de la següent documentació: 

 Memòria descriptiva signada per tècnic competent on es descriu l’actuació a realitzar, 

justificant la sustentació de l’edifici, el sistema estructural, el sistema envolvent, la 

compartimentació i els acabats. 

 Plànols a escala de l’emplaçament, l’obra proposada i els detalls constructius. 

 Annex de càlculs estructurals. 

 Estudi de seguretat i salut 

 Pla de control de qualitat 

 Amidaments i pressupost per partides del material necessari. 

4.4.1.4. Projecte executiu 

El projecte executiu descriu i proporciona tota la informació necessària per executar una 

instal·lació determinada, com per exemple, una instal·lació de climatització o ventilació, 

producció d’energia (plaques solars, biomassa), conduccions hidràuliques. En funció de 

l’envergadura i especialització del despatx es pot dissenyar un tipus de producte amb una 

complexitat donada. En la situació de Genuí Projectes definida en aquest treball, l’abast dels 

projectes executius es limita a projectes domèstics o d’industrials de petites i mitjanes 

dimensions. 

El contingut del projecte executiu és el més elaborat i ve determinat per el CTE, Codi Tècnic 

de l’Edificació: 

 Memòria descriptiva: memòria descriptiva de l’actuació signada per tècnic competent 

que inclogui la descripció del projecte, la definició del problema i la solució aportada i 

la seva justificació. 

 Plànols a escala de l’emplaçament, la situació inicial, la situació final, els detalls 

constructius i les seccions. 

 Esquemes de distribució hidràulica si es requereixen 
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 Informació oficial dels equips i aparells a instal·lar escollits en el projecte 

 Amidaments i pressupost per partides del material necessari. 

 Estudi de seguretat i salut 

 Pla de control de qualitat dels materials 

4.4.1.5. Altres projectes i consultoria 

En aquesta categoria s’hi inclouen altres projectes que no es puguin classificar en els 

anteriors, com per exemple una certificació energètica, un estudi acústic, una auditoria o un 

suport tècnic determinat. L’estructura i documentació necessària en aquests cassos és molt 

variable en funció de la petició del client. 

4.4.2. Procés de producció 

El procés de producció de qualsevol tipologia de projecte en general, des de l’inici fins al final 

de la relació amb el client, consta de diferents parts que es poden classificar de la següent 

manera: 

1. Requeriments del client. El client es posa en contacte amb Genuí Projectes 

mitjançant qualsevol dels mètodes de contacte per fer la consulta corresponent. En 

funció del tipus de consulta, si es creu necessari es pot realitzar una primera trobada 

per acabar de definir els requeriments del client i comprovar els aspectes que 

convinguin. 

2. Pressupost i cronologia. Amb la informació facilitada es prepara el pressupost del 

projecte i demés taxes imputables al client. S’envia el pressupost al client juntament 

amb les condicions del contracte. El mètode de pagament habitual es fixa en una paga 

i senyal inicial del 30% del cost total del projecte i l’abonament de l’import restant a 

l’entrega del projecte. 

La documentació generada en aquestes dos primeres fases s’emmagatzema 

separadament de la resta, en l’àmbit d’ofertes. 

3. Visita tècnica i presa de dades. Un cop rebuda la paga i senyal, el projecte es pot 

iniciar. Habitualment es comença visitant l’establiment objecte del projecte i prenent 

les dades que faran falta: aixecament, equips, fotografies, etc. 

4. Desenvolupament de les principals solucions. A continuació i ja al despatx, es 

dissenyen i es desenvolupen els punts més crítics susceptibles d’oferir complicacions 

en el desenvolupament de tot el projecte com les condicions d’evacuació, protecció 
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contra incendis, potència instal·lada....Es conforma una proposta de solució d’aquests 

punts. 

5. Segona visita tècnica. Un cop revisats els punts més delicats del projecte es 

procedeix a realitzar, si és necessària, una segona visita de comprovació d’aquests 

aspectes i una explicació al titular de la proposta de solució per a consensuar-la. 

6. Elaboració de la documentació tècnica. Finalment es treballa en la resta d’aspectes 

del projecte i es confecciona tota la documentació necessària. 

7. Revisió final i entrega. Un cop acabat el projecte, se’n realitza una revisió final de 

tots els aspectes, en especial els considerats crítics, per ambdós membres del despatx 

i es procedeix a l’entrega en format físic o electrònic segons acordat, al client.  

8. Factura. S’envia la factura corresponent al pressupost del projecte per l’import que 

resta a abonar per part del client. 

9. Requeriments posteriors. En funció de les condicions establertes en el pressupost, 

el projecte és apta de reobrir-se i editar-se si es rep algun tipus de requeriment per 

part dels òrgans tramitadors corresponents. 

4.4.3. Pla de posada en marxa 

El Pla de posada en marxa de l’empresa defineix les etapes per les quals es preveu passar 

per crear i consolidar Genuí Projectes. 

Aquest pla consta de 3 fases, a continuació es presenta el cronograma, Figura 4.9, amb les 

tasques de cada fase. Seguidament es comenten els trets principals de cada una de les fases 

de la posada en marxa de Genuí Projectes. 
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Figura 4.9: Cronograma de les fases de posada en marxa de Genuí Projectes. Font: Elaboració pròpia. 

i. Fase de planificació 

Duració: 12 mesos (Gener 2017-Desembre 2017) 

Objectius: Planificar la posada en marxa de l’empresa. 

Tasques:  

- Elaboració del Pla de negoci de l’empresa 

- Recerca d’informació referent a la realització i procés de producció 

- Preparació de documents i plantilles a utilitzar en l’elaboració dels projectes 

- Constitució de la forma jurídica, formada per dos socis autònoms 

- Col·legiació d’ambdós socis 

- Adequació de l’espai (fase 1) 

ii. Fase d’engegada 

Duració: 3 mesos (Gener 2018-Març 2018) 

Objectius: Inici de l’activitat professional. 

Tasques:  
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- Adequació de l’espai (fase 2) 

- Inici de l’activitat comercial 

- Realització dels primers projectes professionals 

iii. Fase d’expansió i desenvolupament 

Duració: 1 any (Abril 2018-Abril 2019) 

Objectius: Fer-se un nom al municipi, comarca i AMB com a servei d’enginyeria punter. 

Tasques:  

- Arribar al màxim de clients mitjançant l’activitat comercial i l’experiència en els 

projectes realitzats fins al moment 

- Participar en licitacions i moure’s per donar-se a conèixer al màxima de gent possible 

- Contractació de nou personal i la seva formació si és necessari 

4.4.4. Infraestructures i equipaments 

4.4.4.1. Ubicació de l’empresa 

Genuí Projectes s’ubica al municipi de La Garriga a la comarca del Vallès Oriental amb una 

població de 15.912 habitants. El municipi disposa d’una bona comunicació tant per carretera 

com per tren. La autovia C-17 Barcelona-Puigcerdà travessa la població i mitjançant aquesta 

l’accés és ràpid a l’arteria catalana per excel·lència l’AP-7. 

La distància fins a Barcelona és de 40 km, 95 km a Girona, 130 km a Tarragona i 185 km fins 

a Lleida.  

4.4.4.2. El local 

El local es disposa en una part de l’habitatge d’un dels socis, afí de reduir els costos associats. 

Disposa d’una sala de treball i una sala de reunions amb tot el necessari per desenvolupar 

l’activitat de servei d’enginyeria. 

La superfície útil és de 60m2, 40m2 per la sala de treball i 20m2 per la sala de reunions més 

un petit servei. Es disposa d’una bomba de calor partida 1x1 de tipus domèstic amb la unitat 

exterior a la coberta de l’edifici i la unitat interior de tipus paret a la sala de treball, per a la 

climatització  de les dues estances. La ventilació és natural mitjançant obertures en façana. 

Es contracta una tarifa telefònica amb línia fixa i mòbil, de veu i dades, específica per al 

despatx per disposar de línia telefònica pròpia i fibra òptica per la connexió a internet. 
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Es designa un preu mensual per el lloguer del despatx que inclou i un percentatge del cost de 

les factures d’electricitat i aigua. 

4.4.4.3. Equipament 

A la sala de treball es disposarà de 2 ordinadors, impressora A4-A3, pissarra blanca i el 

mobiliari necessari per treballar i arxivar documentació. A la sala de reunions es disposarà de 

taula rodona per a 5 ocupants i televisor amb connexió a la xarxa. 

Tant la sala de treball com la sala de reunions disposen de la suficient il·luminació per treballar 

correctament a qualsevol hora. Els dos llocs de treball disposen de caixa modular amb 6 

endolls tipus schuko i 4 preses RJ per alimentació dels equips. 

El software necessari a instal·lar en ambdós ordinadors consta del Sistema Operatiu 

Windows, el paquet Microsoft Office 365, l’AutoCAD LT2017 i altres programes de lliure 

distribució. 
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4.5. Pla d’organització 

4.5.1. Estructura organitzativa 

Genuí projectes vol donar valor al seu capital humà, els recursos humans d’una empresa són 

un dels actius més importants d’una organització. Es necessitarà una especialització i alt nivell 

de formació dels treballadors. Inicialment no es necessitarà una gran estructura de 

treballadors, però es buscarà un equip personal qualificat, compromès que comparteixi els 

valors de Genuí Projectes per convertir-ho en una avantatge competitiu. 

A la Figura 4.10 s’hi pot veure l’organigrama inicial de l’empresa. 

 
Figura 4.10:Organigrama de Genuí Projectes. Font pròpia. 

L’estructura de Genuí Projectes és de poc personal i molt lleugera. Al punt més alt de 

l’empresa s’hi troba una direcció general bicèfala de la qual en pengen dos àrees principals, 

aquestes dues àrees estaran interrelacionades i els dos directors es dedicaran a les feines de 

les dues àrees. 

La missió de la direcció general és planificar, coordinar i supervisar el funcionament de 

l’empresa. S’ha de definir la gestió estratègica de l’empresa, la planificació de vendes i 

l’avaluació dels resultats anteriors. 
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En el departament d’estudi tècnic s’hi realitzarà el gruix de l’activitat de Genuí Projectes, el 

core-business. Des del departament tècnic també es definirà l’estratègia tecnològica, el pla 

d’operacions i la seva implementació.  

Dins el departament tècnic hi ha la gestió de la qualitat i la R+D+I.  

Al departament financer es gestiona l’activitat econòmica de l’empresa. Es controla l’evolució 

financera i s’optimitzen els recursos econòmics. També s’hi desenvoluparan les funcions 

administratives, facturació, comptabilitat, pagament de nòmines i s’estudiarà la viabilitat 

econòmica dels projectes. 

Finalment hi ha el departament de vendes i màrqueting. La seva missió és planificar la política 

de l’empresa en els assumptes relacionats amb preus, serveis i comunicació amb l’exterior. 

Des d’aquest departament s’elaborarà i s’implementarà el pla de màrqueting. S’intentarà 

incrementar la cartera de clients de Genuí Projectes i es gestionarà la comunicació amb els 

proveïdors. La secció de recursos humans també és gestionarà des del departament 

comercial. 

Hi haurà dos socis fundadors que, inicialment, assumiran els rols descrits anteriorment però 

en el futur, quan el negoci estigui en fase d’expansió (veure apartat 4.4.3 Pla de posada en 

marxa), es considerarà augmentar el personal reforçant les àrees que més ho requereixin. 

El perfil dels llocs de treball han de ser coherents amb el tipus d’empresa. El perfil de les 

persones que s’incorporin a l’equip tècnic haurà de ser similar al dels socis; disposar d’estudis 

relacionats amb l’enginyeria, l’arquitectura o la gestió de projectes. A més, es buscarà 

personal que s’adapti a la metodologia de treball de Genuí Projectes i que contribueixi a 

respectar i difondre els valors de l’empresa. 

4.5.2. Planificació dels recursos humans 

4.5.2.1. Horari laboral 

L’horari laboral de Genuí Projectes serà de 40 hores setmanals. Es proposa un horari de 8h-

9h a 13h-14h, parar el temps necessari per dinar i re-entrar entre 14h-15h i sortir 18h-19h. 

De totes maneres, es planteja un horari flexible i que cada empleat es podrà distribuir segons 

el volum de feina. 

A més es permet realitzar una part de l’horari des de casa per tal de poder conciliar la vida 

personal i professional de la millor manera possible. Així es pot realitzar una jornada intensiva 

diàriament si la productivitat es manté al nivell necessari. Des de Genuí Projectes es té en 

compte i es promou internament el pla de reforma horària [21]. 
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Per el que fa a les vacances i dies festius, es gestionaran des del departament de recursos 

humans, en el període que els empleats desitgin sempre i quan el volum de feina i recursos 

ho permetin. 

Des de Genuí Projectes es té el convenciment que la satisfacció dels treballadors es reflecteix 

en major productivitat, compromís, motivació i excel·lència.  

4.5.2.2. Política salarial 

Inicialment no es preveuen incorporacions afegides a l’equip fundador. Els dos membres de 

l’equip inicial són Graduats en Enginyeria en Tecnologies, un d’ells serà també titulat amb el 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial i especialitat energies. L’altre soci ha especialitzat 

la seva carrera en física mitjançant un Màster en Astrofísica i Cosmologia. Ambdós socis 

disposen d’experiència en l’àmbit dels projectes en despatxos d’enginyeria en sectors 

complementaris (electricitat, climatització, instal·lacions i energies renovables). 

Inicialment i fins que no s’arribi a la tercera fase d’expansió del projecte (veure apartat 4.4.3 

Pla de posada en marxa) s’ha fixat un sou de 23.618,28€ i 17.544,24€ bruts l’any per a 

l’enginyer industrial i al graduat d’enginyeria industrial respectivament. Aquest sou correspon 

al salari pactat en el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis 

tècnics [22]. 

Una vegada entrats en la fase d’expansió la pujada de sous es decidirà segons els ingressos 

de l’empresa en el pla econòmic de l’empresa i l’actualització del conveni anteriorment 

comentat, es preveu d’un mínim del 1% anual. 

Els socis fundadors, no tindran un contracte laboral si no que actuaran com a autònoms. El 

salari acordat serà com a prestació de serveis. Aquest motiu es deu a que els administradors 

i socis que tenen el control de la societat han de tenir per llei règim d’autònoms a la seguretat 

social. La resta poden tenir un règim normal. 

La política salarial per a noves incorporacions es determinarà per el departament de recursos 

humans en el moment de la incorporació seguint el conveni establert. Aquest dependrà del 

perfil incorporat, formació i experiència i també de l’oferta i la demanda del tipus de feina 

contractada. 

4.5.2.3. Política de formació 

La política de formació de Genuí Projectes serà àmplia. Anualment, des del departament de 

recursos humans, es realitzarà un pla de formació dissenyat específicament per a cada 

treballador i que serà acordat entre l’empresa i el treballador. 
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En aquest pla de formació es preveuen cursos sobre noves tecnologies, certificacions en 

diferents àmbits, màrqueting o comunicació.  

Des de Genuí Projectes es valora molt la formació continua dels treballadors i es considera 

un factor important per marcar una diferenciació amb la competència, per això s’invertirà en 

aquest pla des de la formació de l’empresa. 

4.5.2.4. Política de contractació 

Tal i com s’ha comentant, actualment i en durant la pròxima fase del projecte no s’ha previst 

contractar personal addicional, l’equip de treballadors estarà format per els socis fundadors 

de Genuí Projectes. 

S’ha definit, però, un pla de contractació per en cas que l’empresa ho necessiti i també per 

clarificar la política i els valors de contractació de Genuí Projectes. 

El personal haurà de tenir uns valors clarament concordants amb els de l’empresa. A més 

hauran de tenir un cert coneixement dins el món dels projectes i de l’enginyeria. Es valoraran 

especialment qualitats com el treball en equip, ja que al ser una empresa amb poc personal 

les relacions laborals hauran de ser continues.  

Els processos de selecció es faran amb l’aprovació de la direcció general i els dirigirà el 

responsable de l’àrea d’incorporació juntament amb el responsable de recursos humans. 

Està previst que l’inici procés del selecció es realitzi a traves del web. Depenent del perfil 

necessari es pot anunciar l’oferta de feina en diferents portals com LinkedIn, InfoJobs o la 

borsa del Col·legi d’Enginyers. En cas de tenir la intenció d’incorporar personal en pràctiques 

i cooperar en l’ensenyament universitari es contactarà amb les universitats o centres de 

formació per a que es pugui publicar l’oferta a les seves borses. Amb la publicació d’aquests 

anuncis es preveu rebre una certa quantitat de currículums dels que es realitzarà una primera 

selecció i es contactarà amb uns 5 candidats per realitzar una entrevista personal. 

Finalment es decidirà el candidat més adequat entre el responsable del departament i el cap 

de recursos humans. 
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4.6. Pla Jurídic-Fiscal 

4.6.1. Forma jurídica 

Per decidir el tipus de forma jurídica que adoptarà l’empresa s’han valorat dues opcions 

principals; Societat Anònima (SA) i Societat Limitada (SL). Les altres formes jurídiques s’han 

descartat ja que no s’ajusten tan al tipus de societat que es desitja per l’empresa Genuí 

Projectes.  

Una Societat Anònima, SA, és una empresa mercantil capitalista en la qual el capital està 

dividit en accions i integrat per les aportacions dels socis. Tots els accionistes tenen drets en 

funció de les accions que posseeixen i participen en la direcció a través dels òrgans de la 

societat. 

Aquesta societat ha esdevingut molt rellevant entre les empreses més arriscades i costoses 

ja que els socis respondran únicament dels deutes socials contrets amb el capital personal 

aportat. El nombre mínim de socis és un i es necessita un capital mínim de 60.101€. 

Les Societats Limitades (SL), o també Societats de responsabilitat limitada (SRL), són 

empreses mercantil en la qual el capital està dividit en quotes socials de diferent valor. Igual 

que en la Societat Anònima, els socis només respondran al capital aportat per cadascun, no 

responen amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat. 

El capital social mínim ha de ser de 3.005,06 €. 

D’acord amb les anteriors descripcions i altres característiques de cada empresa, s’ha decidit 

que Genuí Projectes tingui la forma jurídica de Societat Limitada, ja que és la que més 

s’adapta a les necessitats de l’empresa. 

► Característiques principals d’una Societat Limitada, SL 

 El capital social mínim és de 3.005,6 € (sense límit màxim) i s’ha de subscriure i 

desemborsar en el moment de la constitució social. Aquest capital és dividit en 

participacions socials iguals, indivisibles i acumulables, que no es denominen accions. 

Les aportacions es poden ser en monetàries, béns o drets que han de ser susceptibles 

de valoració econòmica. 

 Les participacions són nominals no es poden transmetre lliurement, els socis tenen 

del dret d’adquisició preferent. Les transmissions han de constar en un document públic. 

 La responsabilitat dels socis és limitada. Els socis no responen de forma personal dels 

deutes de la societat. La responsabilitat es limita al capital aportat. Els socis poden ser 

treballadors i/o capitalistes. 
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 La constitució es fa mitjançant estatuts i escriptura pública firmats davant notari. 

Posteriorment, s’ha d’inscriure al Registre Mercantil. Habitualment en la constitució de 

l’empresa es complementen els estatus amb un pacte de socis. 

 L’òrgan d’administració i gestió pot ser un administrador únic, varis administradors o 

un consell d’administració. La responsabilitat de gestió recaurà sobre l’òrgan 

d’administració, no sobre els socis. 

En el cas de Genuí Projectes hi haurà un administrador únic. 

 Les societats limitades estan obligades a tributar per l’impost de societats (IS), l’IVA i 

l’IRPF. Els administradors i socis que tinguin el control de la societat tenen règim 

d’autònoms a la seguretat social. La resta tindran un règim normal. 

► Avantatges de les societats limitades, SL. 

 La responsabilitat dels socis queda limitada al capital aportat. 

 El capital necessari respecte les SA és molt menor 

 Els socis controlen totalment l’entrada de nous socis, gràcies a les participacions 

nominals. 

 Els socis controlen les successives ampliacions de l’empresa. 

 Els costos de constitució són relativament assequibles i els tràmits burocràtics senzills, 

també en el funcionament i gestió. 

► Desavantatges de les societats limitades, SL. 

 Les participacions són molt difícils de transmetre, per el que no és adequada si es vol 

captar un gran nombre de clients. 

 La constitució, tot i ser fàcil, és llarga, amb una mitjana de 40 dies. 

 El cost de constitució, tot i ser més barat que en algunes societats, és més elevat que 

en societats civils privades. 

 L’accés als crèdits és més difícil a causa de que la societat té responsabilitat limitada 

i demanen garanties personals. 

 

4.6.2. Constitució legal de l’empresa 

A continuació es fa un llistat dels tràmits que s’han de seguir per crear una Societat Limitada. 

La normativa actual que regeix aquestes societats és el Reial Decret Legislatiu 1/2010 [23]. 

i. Registrar el nom de l’empresa 
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El Registre Mercantil Central [24] ha d’autoritzar el nom concret de l’entitat mitjançant 

el Certificat negatiu de denominació social, que acredita que no es coincident amb el 

de cap altra societat existent. Aquesta sol·licitud es pot efectuar online a la web del 

Registre Mercantil Central [24]. Aquest certificat té una vigència de tres mesos fins el 

seu registre al notari. 

ii. Obrir un compte bancari a nom de l’empresa 

Amb la certificació negativa de nom social, s’haurà d’obrir un compte corrent amb el 

nom de l’empresa, Genuí Projectes. En aquest compte s’hi dipositarà el capital social 

i l’entitat financera haurà d’emetre un certificat que acrediti les aportacions que s’han 

realitzat amb el nom de l’empresa. 

iii. Redacció dels estatuts socials. 

Els socis hauran de redactar els Estatus Socials [25], el conjunt de normes que regiran 

l’empresa i que s’incorporaran a la escriptura pública de la constitució (següent tràmit). 

iv. Escriptura pública de la constitució 

En aquesta escriptura es fan constar les persones associades, el grau de participació 

dins la societat, l’administrador de l’empresa i els Estatus Socials. La firma d’aquesta 

escriptura pública de constitució de la societat es realitza davant notari i s’ha d’aportat 

tota la documentació obtinguda en els tràmits anteriors. 

v. Obtenció del Número d’Identificació Fiscal, NIF 

Una vegada firmades les escriptures, s’ha de sol·licitar a Hisenda [26] l’obtenció del 

NIF provisional de la societat. Per realitzar aquest tràmit s’ha de presentar el model 

036[27], i la fotocòpia de l’escriptura de constitució de l’empresa. 

vi. Declaració censal d’alta 

Amb aquesta declaració es detalla l’inici d’activitat. Es comunicarà mitjançant el model 

036 [27], el mateix que per obtenir el NIF (tràmit anterior). 

vii. Inscripció al registre mercantil 

Genuí Projectes s’haurà d’inscriure al Registre Mercantil de Barcelona [28]. Aquest 

tràmit té un termini de dos mesos després de firmar l’escriptura i serveix per a que 

l’empresa sigui personalitat jurídica (amb efectes retroactius). Per realitzar aquest 

tràmit s’ha de presentar una còpia compulsada de l’escriptura de constitució de la 

societat i la certificació de negativa de nom social. 

viii. Obtenció del NIF definitiu 

Una vega finalitzats els tràmits anteriors, s’ha de tornar a Hisenda on s’obté la targeta 
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definitiva del NIF, una vegada constituïda la societat. 

Els tràmits anteriors serveixen per la creació i constitució de la Societat sigui efectiva. Tot i així 

per poder iniciar l’activitat s’han de realitzar una sèrie d’obligacions amb la Seguretat Social 

[29] i l’Ajuntament [30]. 

ix. Llicència municipal d’obertura 

Es sol·licita a l’ajuntament la llicència municipal d’obertura del projecte. 

x. Alta a la seguretat social com a autònoms. 

Els dos socis i treballadors de l’empresa s’hauran de donar d’alta com a autònoms. 

Inicialment no hi haurà altres treballadors, arribat el moment s’hauran de donar d’alta 

des de l’empresa al Règim General de la Seguretat Social. 

xi. Comunicació d’obertura al Servei Territorial 

S’ha de comunicar del centre de treball al Servei Territorial corresponen del 

Departament de treball. 

xii. Llibre de visites 

Totes les empreses han de tenir un llibre de visites [31] per centre de treball. Aquest 

llibre s’ha de portar a la Delegació de Treball i Seguretat Social, per a que sigui 

diligenciat en el primer full i la resta de fulls es segellin. 

Com a mínim un dels socis de Genuí Projectes haurà d’estar col·legiat per poder firmar els 

projectes. En el cas del despatx es dos socis treballadors es col·legiaran al corresponent 

col·legi d’enginyers per poder signar els projectes individualment. 

4.6.3. Contractació 

Els dos socis treballadors, s’hauran de donar d’alta com a autònoms ja que com a 

administradors i tenint el control de la societat no se’ls pot donar d’alta al Règim General de 

la Seguretat Social. 

L’empresa no té previst la contractació de nous treballadors fins la tercera fase del projecte. 

Arribat aquest moment i d’acord amb les necessitats de l’empresa si es necessari contractar 

personal es farà amb les condicions contractuals per llei. 

Les quotes mensuals dels autònoms, els socis es podran beneficiar de la bonificació del 20% 

dels rendiments nets de l’IRPF durant els dos primers anys ja que no han estat donats mai 

d’alta com a autònoms. A més en cas de necessitar-ho es podran beneficiar de la capitalització 

de l’atur [32]. 
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4.6.4. Obligacions fiscals i cobertura de responsabilitats 

Hi ha tres obligacions fiscals per a Genuí Projectes: 

► Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

Tot i que tècnicament no és un impost que recaigui directament sobre l’empresa ni els 

autònoms, aquests (societat i autònoms) estaran obligats a exercir de recaptadors de 

l’IVA i posteriorment ingressar-lo a la Hisenda pública. 

En el cas de Genuí Projectes s’aplicarà un IVA del 21%, d’acord amb la llei, i es 

declararà trimestralment amb el model 303 [33] a Hisenda. 

► Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

L’empresa està obligada a ingressar a l’Agència Tributaria les retencions realitzades 

als professionals, treballadors i proveïdors contractats. 

Així, trimestralment es realitzaran les declaracions de retencions aplicades mitjançant 

el model 110 i 115 [34] corresponents a les retencions practicades als professionals 

contractats i al lloguer del local respectivament. 

► Impost sobre Societats (IS) 

Aquest impost és inherent a l’existència d’una societat mercantil. Suposa que una part 

del benefici comptable de la societat, passarà a l’administració. 

En el cas de Genuí Projectes s’haurà de pagar un impost de societats del 15% els dos 

primers anys amb base imposable positiva i del 25% els següents .  

Mitjançant el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya es contractarà una pòlissa de 

Responsabilitat Civil per assegurar la responsabilitat davant tercers que puguin tenir els 

enginyers i l’empresa a causa de la seva activitat. 

La normativa vigent que aplica a les Societats de Responsabilitat Limitada a Catalunya és: 

 Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Societats de Capital [23]. 

 Ordre JUS/3185/2010, de 9 de desembre, per la qual s'aproven els Estatuts-tipus de 
les societats de responsabilitat limitada [35]. 

 Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i 
liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació [36]. 

 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització [37]. 
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4.7. Pla Econòmic-Financer 

En el Pla Econòmic-Financer s’analitza quantitativament la viabilitat econòmica i financera de 

l’empresa Genuí Projectes durant els 5 primers anys d’activitat. S’analitzaran les necessitats 

de l’empresa i la manera de resoldre-les i es presentarà un pressupost general. 

4.7.1. Pla d’inversió inicial 

En el Pla d’inversió inicial es calcula el fons necessari per la posada en funcionament de 

l’empresa. Es divideix en inversions materials i immaterials. 

Genuí Projectes s’instal·larà a dins de la llar d’un dels socis fundadors. Aquesta llar ja disposa 

d’una divisió que separa la part de l’habitatge de la part del despatx. Així es podran rebre 

visites sense molestar les altres persones de la família i a viceversa. S’ha acordat que es 

realitzaran unes mínimes obres d’adequació del despatx i es pagarà un lloguer a preu de 

mercat. 

4.7.1.1. Immobilitzat intangible 

Es considera immobilitzat intangible tots els elements patrimonials immaterials, susceptibles 

de ser valorats econòmicament, que l’empresa té. En el cas de Genuí Projectes aquest 

intangible, veure  és bàsicament la inversió feta en aplicacions informàtiques i les despeses 

de constitució de l’empresa, veure Taula 4.3. Les despeses del programari han estat extretes 

de la pàgina web dels fabricants del software [38] [39] [40], i les despeses de constitució és el 

cost mig que presenta la Generalitat de Catalunya al seu web [41]. 

Immobilitzat intangible 

Concepte Unitats Preu unitari Preu total 

Paquet Microsoft Office 365 2 152,46 € 304,92 € 

Sistema operatiu Windows Pro 2 279,00 € 558,00 € 

AutoCAD LT 2 459,80 € 919,60 € 

Despeses de constitució - - 1.600,00 € 

TOTAL 3.382,52 € 

Taula 4.3: Cost inversions inicials intangibles. Font: Elaboració pròpia. 

Els treballadors de Genuí Projectes utilitzaran el sistema operatiu Windows amb les 

avantatges de l’especial per petites empreses, Windows 10 Pro. També s’utilitzarà el paquet 

Microsoft Office 365 específic per empreses amb el que es disposa de magatzem al núvol i 

personalització del correu electrònic amb el nom de l’empresa. 
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En quant a software específic es compraran dues llicències de AutoCAD LT, que permet 

treballar amb totes les utilitats d’AutoCAD però només en 2D, suficient per la utilitat que se li 

vol donar a Genuí Projectes.  

També s’utilitzaran altres programes però en els altres casos es treballarà amb programari 

lliure. 

4.7.1.2. Immobilitzat material 

En aquest apartat es detallen les inversions en material que realitzarà l’empresa. 

Per el que fa al local, s’ha decidit realitzar unes petites obres d’adequació: es farà una 

instal·lació de fibra òptica, es reubicaran alguns dels endolls i es pintarà el local. També 

s’instal·larà una placa amb el logotip i el nom de Genuí Projectes a l’entrada de l’edifici. 

En relació al mobiliari i material d’oficina, s’haurà d’equipar tot el local. A les instal·lacions de 

Genuí Projectes hi ha dues sales, en una s’hi col·locaran tres llocs de treball i l’altra es 

prepararà com a sala de reunions. 

Finalment, s’han de comprar els equips informàtics. Es necessitaran dos ordenadors 

complerts, un televisor a la sala de reunions per fer videoconferències i una impressora de 

DIN-A3 i DIN-A4 en color. 

A continuació es pot veure en detall, Taula 4.4, un pressupost del cost de tot l’immobilitzat 

material. 

Immobilitzat intangible 

Concepte Unitats Preu unitari Preu total 

Ordenadors 2 845,00 € 1.690,00 € 

Impressora A4/A3 color 1 210,00 € 210,00 € 

Televisor 1 310,00 € 310,00 € 

Taula oficina 3 190,00 € 570,00 € 

Cadira oficina 3 160,00 € 480,00 € 

Armari 1 190,00 € 190,00 € 

Calaixera 3 49,00 € 147,00 € 

Llibreria 1 135,00 € 135,00 € 

Taula reunions 1 210,00 € 210,00 € 

Cadira reunions 4 65,00 € 260,00 € 

Pissarra 1 50,00 € 50,00 € 

Material oficina - - 500,00 € 

Adequació del local - - 650,00 € 

TOTAL 5.402,00 € 

Taula 4.4: Cost inversions materials. Font: Elaboració pròpia 
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Seguidament es mostra una taula ,Taula 4.5, amb el pla d’inversió inicial, on es poden veure 

totes les partides d’aquesta inversió i l’amortització. 

Pla d'inversió inicials 

Concepte 
Import per 
concepte 

Amortització 
[%] 

Amortització 
anual [€] 

Immobilitzat intangible 

Programari 1.782,52 € 33% 594,17 € 

Constitució empresa 1.600,00 €     

Total Immobilitzat intangible 3.382,52 €   

Immobilitzat material 

Mobiliari i material d'oficina 2.542,00 € 10% 254,20 € 

Equips informàtics 2.210,00 € 17% 368,33 € 

Adequació local 650,00 €     

Total Immobilitzat material 5.402,00 €   

TOTAL 12.167,04 €   1.216,71 € 

Taula 4.5: Pla d'inversió inicial amb amortització. Font: Elaboració pròpia 

4.7.2. Previsió d’ingressos 

A continuació s’exposa la previsió de vendes segons els tipus de projectes de l’empresa Genuí 

Projectes. 

Per realitzar aquesta previsió s’han tingut en compte quatre línies d’obtenció de clients: 

 En primer punt els clients fidelitzats amb el treball autònom d’un dels dos socis 

promotors. En aquest grup també s’inclouen els clients que arriben per la difusió 

interpersonal de la seva feina anterior (boca-orella). La facturació actual del soci 

establert en un any és d’uns 25.000 €. 

 Seguidament els clients que s’obtindran amb l’acord entre el despatx d’enginyeria i 

l’empresa d’instal·lacions.  

 Per altra banda els clients que s’obtindran gràcies al pla de màrqueting. La política de 

comunicació ajudarà a donar a conèixer l’empresa a la comarca però també els 

contactes personals dels socis a la població i els seus voltants ajudaran a augmentar 

la cartera de clients. 

 Finalment, els clients que hauran arribat a Genuí Projectes a través d’algun dels  

canals d’obtenció comentats anteriorment però que hauran fidelitzat amb l’empresa i 

encomanaran més serveis. 
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Les dades quantitatives de la previsió d’ingressos s’han estimat gràcies als següents factors: 

 Les dades del treball autònom en el mateix sector d’un dels socis de Genuí Projectes 

i el seu coneixement d’aquest camp 

 Les dades de les empreses, comerços i serveis que s’obren, es mantenen i es tanquen 

anualment als voltants de la localització de l’empresa. 

 Les previsions de creixement de l’economia catalana durant els pròxims trimestres. 

 Els ingressos com a autònom que ha tingut un dels socis en la realització de projectes 

a tercers, sense tenir pla de màrqueting establert. 

 També s’ha establert contacte amb algun dels clients per avaluar la possibilitat de 

mantenir la relació professional i augmentar els serveis amb l’obertura de l’empresa. 

 Les dades proporcionades per una empresa d’enginyeria, amb una activitat similar a 

Genuí Projectes, ubicada al baix Llobregat. Aquestes dades s’han pogut obtenir 

gràcies als contactes personals dels socis. 

 Les empreses amb les que es té previst col·laborar han proporcionat dades 

numèriques dels clients que acudeixen a ells sense serveis d’enginyeria contractats i 

els hi demanen recomanacions. Actualment Genuí Projectes només treballarà amb 

una empresa d’arquitectura i una d’instal·lacions per el que es derivaran tots els clients 

que ho necessitin i vulguin a aquestes dues empreses. Com que l’activitat de les dues 

empreses és molt diferent no hi haurà conflictes al derivar clients. 

Amb les dades anteriors s’ha generat una previsió d’ingressos per al primer any i per al segon 

any. La previsió de creixement per als següents anys s’ha estimat d’un 20% el tercer any, d’un 

25% el quart any i d’un 30% el cinquè any. 

Per tal de realitzar un estudi acurat s’han plantejat tres situacions possibles. En aquestes tres 

estimacions s’ha variat el ritme d’adquisició de clients. El primer cas és previst amb les dades 

obtingudes i comentades anteriorment, després es plantejarà un cas optimista, amb un 30% 

més d’ingressos respecte al cas base. I finalment un escenari pessimista amb entre un 20% i 

un 30% menys d’ingressos. 
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4.7.2.1. Ingressos any 2018 

Per calcular els ingressos del primer any, s’ha fet una previsió del nombre de treballs que es 

realitzarien per cada tipus de projecte, Taula 4.6. 

Nº de projectes de cada tipus 2018 

ÀMBIT TIPUS DE PROJECTE Cas previst 
Cas 

optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes 
d'activitat 

Declaració responsable 6 8 5 

Comunicació prèvia 7 9 6 

Llicència 4 5 3 

Legalització 
d’instal·lacions 

Memòria simplificada 9 12 7 

Projecte 10 13 8 

Projectes d’obra 
Reforma 10 13 8 

Obra nova 12 16 10 

Certificat 
energètic 

Habitatge plurifamiliar 10 13 8 

Habitatge unifamiliar 6 8 5 

Nau industrial 4 5 3 

Projecte executiu 
Tipus de projecte 

3500 € 4550 € 2800 € 
Direcció tècnica 

Altres projectes 
de consultoria 

  4500 € 5850 € 3600 € 

Taula 4.6: Previsió de projectes de cada tipus a l'any 2018. Font: Elaboració pròpia. 

El nombre de projectes previst, vist a la taula anterior, per el preu de cada projecte (veure 

4.3.1.2. Política de preus )ha donat peu a la previsió d’ingressos, Taula 4.7. 
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Previsió d'ingressos anuals 2018 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 1.800,00 € 2.340,00 € 1.440,00 € 

Comunicació prèvia 4.200,00 € 5.460,00 € 3.360,00 € 

Llicència 3.600,00 € 4.680,00 € 2.880,00 € 

Total Projectes d'activitat 9.600,00 € 12.480,00 € 7.680,00 € 

Legalitzacions d'instal·lacions 

Memòria simplificada 1.350,00 € 1.755,00 € 1.080,00 € 

Projecte 3.500,00 € 4.550,00 € 2.800,00 € 

Total Legalitzacions 
d'instal·lacions 

4.850,00 € 6.305,00 € 3.880,00 € 

Projectes d'obra 

Reforma 4.000,00 € 5.200,00 € 3.200,00 € 

Obra nova 8.400,00 € 10.920,00 € 6.720,00 € 

Total Projectes d'obra 12.400,00 € 16.120,00 € 9.920,00 € 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 800,00 € 1.040,00 € 640,00 € 

Habitatge unifamiliar 720,00 € 936,00 € 576,00 € 

Nau industrial 1.000,00 € 1.300,00 € 800,00 € 

Total certificat energètic 2.520,00 € 3.276,00 € 2.016,00 € 

Projectes executius 3.500,00 € 4.550,00 € 2.800,00 € 

Altres projectes i consultoria 4.500,00 € 5.850,00 € 3.600,00 € 

TOTAL 37.370,00 € 48.581,00 € 29.896,00 € 

Taula 4.7: Previsió d'ingressos del primer any d'activitat, 2018. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.2.2. Ingressos any 2019 

Igual que per al primer any, per al segon any també s’ha fet una previsió del nombre de treballs 

que es realitzarien per cada tipus de projecte, . Per realitzar aquesta previsió s’han utilitzat les 

dades comentades al principi d’aquest apartat, 4.7.2, i que s’han extret de diferents fonts de 

coneixement i previsió. 

Nº de projectes de cada tipus 2019 

ÀMBIT TIPUS DE PROJECTE Cas previst 
Cas 

optimista 
Cas  

pessimista 

Projectes 
d'activitat 

Declaració responsable 9 12 8 

Comunicació prèvia 10 13 9 

Llicència 8 10 7 

Legalització 
d’instal·lacions 

Memòria simplificada 12 16 10 

Projecte 15 20 13 

Projectes d’obra 
Reforma 12 16 10 

Obra nova 15 20 13 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 13 17 11 

Habitatge unifamiliar 7 9 6 

Nau industrial 7 9 6 

Projecte executiu 
Tipus de projecte 

6.000 € 7.800 € 5.100 € 
Direcció tècnica 

Altres projectes de 
consultoria 

  8.000 € 10.400 € 6.800 € 

Taula 4.8: Previsió de projectes de cada tipus a l'any 2019. Font: Elaboració pròpia 

A partir de la taula anterior i amb la política de preus, s’ha realitzat la previsió d’ingressos per 

al 2019, Taula 4.9. 
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Previsió d'ingressos anuals 2019 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 2.700,00 € 3.510,00 € 2.295,00 € 

Comunicació prèvia 6.000,00 € 7.800,00 € 5.100,00 € 

Llicència 7.200,00 € 9.360,00 € 6.120,00 € 

Total Projectes d'activitat 15.900,00 € 20.670,00 € 13.515,00 € 

Legalitzacions d'instal·lacions 

Memòria simplificada 1.800,00 € 2.340,00 € 1.530,00 € 

Projecte 5.250,00 € 6.825,00 € 4.462,50 € 

Total Legalitzacions 
d'instal·lacions 

7.050,00 € 9.165,00 € 5.992,50 € 

Projectes d'obra 

Reforma 4.800,00 € 6.240,00 € 4.080,00 € 

Obra nova 10.500,00 € 13.650,00 € 8.925,00 € 

Total Projectes d'obra 15.300,00 € 19.890,00 € 13.005,00 € 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 1.040,00 € 1.352,00 € 884,00 € 

Habitatge unifamiliar 840,00 € 1.092,00 € 714,00 € 

Nau industrial 1.750,00 € 2.275,00 € 1.487,50 € 

Total certificat energètic 3.630,00 € 4.719,00 € 3.085,50 € 

Projectes executius 6.000,00 € 7.800,00 € 5.100,00 € 

Altres projectes i consultoria 8.000,00 € 10.400,00 € 6.800,00 € 

TOTAL 55.880,00 € 72.644,00 € 47.498,00 € 

Taula 4.9:Previsió d'ingressos del segon any d'activitat, 2019. Font: Elaboració pròpia 
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4.7.2.3. Ingressos any 2020 

A partir del tercer any d’activitat la previsió d’ingressos s’ha efectuat tenint en compte una 

estimació de creixement del 20% per al 2020, Taula 4.10. 

Previsió d'ingressos anuals 2020 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 3.240,00 € 4.212,00 € 2.754,00 € 

Comunicació prèvia 7.200,00 € 9.360,00 € 6.120,00 € 

Llicència 8.640,00 € 11.232,00 € 7.344,00 € 

  19.080,00 € 24.804,00 € 16.218,00 € 

Legalitzacions d'instal·lacions 

Memòria simplificada 2.160,00 € 2.808,00 € 1.836,00 € 

Projecte 6.300,00 € 8.190,00 € 5.355,00 € 

  8.460,00 € 10.998,00 € 7.191,00 € 

Projectes d'obra 

Reforma 5.760,00 € 7.488,00 € 4.896,00 € 

Obra nova 12.600,00 € 16.380,00 € 10.710,00 € 

  18.360,00 € 23.868,00 € 15.606,00 € 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 1.248,00 € 1.622,40 € 1.060,80 € 

Habitatge unifamiliar 1.008,00 € 1.310,40 € 856,80 € 

Nau industrial 2.100,00 € 2.730,00 € 1.785,00 € 

  4.356,00 € 5.662,80 € 3.702,60 € 

Projectes executius 7.200,00 € 9.360,00 € 6.120,00 € 

Altres projectes i consultoria 9.600,00 € 12.480,00 € 8.160,00 € 

TOTAL 67.056,00 € 87.172,80 € 56.997,60 € 

Taula 4.10: Previsió d'ingressos del tercer any d'activitat, 2020. Font: Elaboració pròpia 
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4.7.2.4. Ingressos any 2021 

La previsió d’ingressos per a l’any 2021, quart any d’activitat s’ha efectuat tenint en compte 

una estimació de creixement del 25%,Taula 4.11. 

Previsió d'ingressos anuals 2021 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 4.050,00 € 5.467,50 € 3.240,00 € 

Comunicació prèvia 9.000,00 € 12.150,00 € 7.200,00 € 

Llicència 10.800,00 € 14.580,00 € 8.640,00 € 

  23.850,00 € 32.197,50 € 19.080,00 € 

Legalitzacions d'instal·lacions 

Memòria simplificada 2.700,00 € 3.645,00 € 2.160,00 € 

Projecte 7.875,00 € 10.631,25 € 6.300,00 € 

  10.575,00 € 14.276,25 € 8.460,00 € 

Projectes d'obra 

Reforma 7.200,00 € 9.720,00 € 5.760,00 € 

Obra nova 15.750,00 € 21.262,50 € 12.600,00 € 

  22.950,00 € 30.982,50 € 18.360,00 € 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 1.560,00 € 2.106,00 € 1.248,00 € 

Habitatge unifamiliar 1.260,00 € 1.701,00 € 1.008,00 € 

Nau industrial 2.625,00 € 3.543,75 € 2.100,00 € 

  5.445,00 € 7.350,75 € 4.356,00 € 

Projectes executius 9.000,00 € 12.150,00 € 7.200,00 € 

Altres projectes i consultoria 12.000,00 € 16.200,00 € 9.600,00 € 

TOTAL 83.820,00 € 113.157,00 € 67.056,00 € 

Taula 4.11: Previsió d'ingressos del quart any d'activitat, 2021. Font: Elaboració pròpia 
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4.7.2.5. Ingressos any 2022 

La previsió d’ingressos per a l’any 2022, cinquè any d’activitat es mostra a la següent Taula 

4.12. 

Previsió d'ingressos anuals 2022 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

Projectes d'activitat 

Declaració responsable 5.265,00 € 6.844,50 € 3.948,75 € 

Comunicació prèvia 11.700,00 € 15.210,00 € 8.775,00 € 

Llicència 14.040,00 € 18.252,00 € 10.530,00 € 

  31.005,00 € 40.306,50 € 23.253,75 € 

Legalitzacions d'instal·lacions 

Memòria simplificada 3.510,00 € 4.563,00 € 2.632,50 € 

Projecte 10.237,50 € 13.308,75 € 7.678,13 € 

  13.747,50 € 17.871,75 € 10.310,63 € 

Projectes d'obra 

Reforma 9.360,00 € 12.168,00 € 7.020,00 € 

Obra nova 20.475,00 € 26.617,50 € 15.356,25 € 

  29.835,00 € 38.785,50 € 22.376,25 € 

Certificat energètic 

Habitatge plurifamiliar 2.028,00 € 2.636,40 € 1.521,00 € 

Habitatge unifamiliar 1.638,00 € 2.129,40 € 1.228,50 € 

Nau industrial 3.412,50 € 4.436,25 € 2.559,38 € 

  7.078,50 € 9.202,05 € 5.308,88 € 

Projectes executius 11.700,00 € 15.210,00 € 8.775,00 € 

Altres projectes i consultoria 15.600,00 € 20.280,00 € 11.700,00 € 

TOTAL 108.966,00 € 141.655,80 € 81.724,50 € 
Taula 4.12:: Previsió d'ingressos del cinquè any d'activitat, 2022. Font: Elaboració pròpia 

  



Pla de negocis d'un despatx on es desenvolupen projectes professionals d'enginyeria Pàg. 61 

 

4.7.3. Previsió de despeses 

4.7.3.1. Despeses salarials 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, els costos salarials es basen en el Conveni col·lectiu 

del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics [22]. A la següent taula., Taula 

4.13, es mostra una previsió dels treballadors necessaris en cada cas i el seu salari. 

Previsió de despeses salarials 

Concepte Cas previst Cas optimista 
Cas 

pessimista 

2018 

Enginyer Industrial 23.618,28 € 23.618,28 € 23.618,28 € 

Graduat en Enginyeria Industrial 17.544,24 € 17.544,24 € 17.544,24 € 

Total 2018 41.162,52 € 41.162,52 € 41.162,52 € 

2019 

Enginyer Industrial 25.727,97 € 26.499,81 € 24.090,65 € 

Graduat en Enginyeria Industrial 19.653,93 € 20.243,55 € 17.895,12 € 

Estudiant en pràctiques - 8.000,00 € - 

TOTAL 2019 45.381,90 € 54.743,36 € 41.985,77 € 

2020 

Enginyer Industrial 26.242,53 € 27.271,65 € 25.727,97 € 

Graduat en Enginyeria Industrial 20.047,01 € 20.833,17 € 19.653,93 € 

Tècnic de projectes - 15.510,18 € - 

Estudiant en pràctiques 0,00 € 8.000,00 € - 

TOTAL 2020 46.289,54 € 71.614,99 € 45.381,90 € 

2021 

Enginyer Industrial 26.757,09 € 28.300,77 € 26.499,81 € 

Graduat en Enginyeria Industrial 20.440,09 € 21.619,32 € 20.243,55 € 

Tècnic de projectes - 16.130,59 € - 

Tècnic de projectes - 15.510,18 € - 

Estudiant en pràctiques 8.000,00 € - - 

TOTAL 2021 55.197,18 € 81.560,86 € 46.743,36 € 

2022 

Enginyer Industrial 27.786,21 € 29.072,61 € 26.499,81 € 

Graduat en Enginyeria Industrial 21.226,24 € 22.208,94 € 20.243,55 € 

Tècnic de projectes 15.510,18 € 17.061,20 € - 

Tècnic de projectes - 15.510,18 € - 

TOTAL 2022 64.522,63 € 83.852,93 € 46.743,36 € 

Taula 4.13: Previsió de despeses salarials dels 5 anys per als tres casos. Font: Elaboració pròpia. 
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Sobre les despeses salarials s’aplicaran: 

► Retenció d’IRPF: s’aplicarà una retenció mitjana del 15% sobre els valors bruts anteriors, es pagarà trimestralment a Hisenda. 

► En tractar-se de directius pertanyents al Règim Especial de Seguretat Social, és a dir, autònoms, no hi haurà cost per aquest concepte. 

4.7.3.2. Despeses generals 

Per poder desenvolupar l’activitat, es generen uns costs fixos anuals. A continuació, Taula 4.14, s’exposen aquestes despeses de manera 

anual, també s’ha contemplat una petita partida (altres despeses) per costs imprevistos. Aquestes despeses s’han contemplat iguals per als 

tres casos d’estudi, ja que la única diferència seria en el nombre de treballadors al local i es veuria mínimament repercutit en els conceptes 

d’aigua, electricitat i desplaçaments. 

Per calcular el concepte de Lloguer, s’ha agafat un preu mig de mercat de la mateixa zona i amb els mateixos metres quadrats. Per el que 

fa a aigua i electricitat, s’ha fet un estudi horari i s’ha estimat que aquest serà d’un 40% del consum total de la llar. S’ha acordat amb el soci 

propietari del local que es pagarà un cost fix que s’anirà revisant trimestralment.  

Previsió de despeses d'activitat 

Concepte 2018 2019 2020 2021 2022 

Lloguer del local 4.200,00 € 4.284,00 € 4.368,00 € 4.452,00 € 4.536,00 € 

Aigua 360,00 € 367,20 € 374,40 € 381,60 € 388,80 € 

Electricitat 1.200,00 € 1.224,00 € 1.320,00 € 1.344,00 € 1.440,00 € 

Internet i telèfons 720,00 € 734,40 € 748,80 € 763,20 € 777,60 € 

Assegurances 1.200,00 € 1.224,00 € 1.248,00 € 1.272,00 € 1.296,00 € 

Dietes i desplaçaments 2.000,00 € 2.200,00 € 2.300,00 € 2.400,00 € 2.500,00 € 

Altres despeses 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 10.680,00 € 11.033,60 € 11.359,20 € 11.612,80 € 11.938,40 € 

Taula 4.14: Previsió de despeses generals d'activitat. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.4. Anàlisi de la inversió 

En aquest apartat s’exposa l’anàlisi de la inversió prevista per cada cas. 

4.7.4.1. Premisses financeres 

Abans d’exposar l’anàlisi de la inversió es comenten les premisses financeres sota les que s’ha efectuat aquest anàlisi. 

 Els pagaments i cobraments es faran al comptat 

 L’impost sobre beneficis serà del 15% en els dos primers anys amb activitat positiva i del 25% la resta d’anys. 

 L’IVA de les despeses i ingressos serà del 21% excepte en el cas de la factura de l’aigua que és del 10% 

 Per al càlcul del moviment comptable de l’IRPF, aquest s’ha estimat del 15%. 

4.7.4.2. Moviment comptable d’IRPF 

En aquest apartat es detalla el moviment comptable d’IRPF. S’ha tingut en compte un 15% d’IRPF sobre el cost dels salaris i que aquest 

impost es paga trimestralment. S’ha efectuat un moviment per a cada cas ja que el cost dels salaris variava en cada un (veure taules; Taula 

4.15, Taula 4.16 i Taula 4.17). 

Taula de moviments comptables per IRPF cas previst 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo inicial 0,00 € 0,00 € 1.543,59 € 158,23 € 1.577,63 € 492,26 € 

Saldo final 0,00 € 1.543,59 € 1.701,82 € 1.735,86 € 2.069,89 € 2.419,60 € 

TOTAL 0,00 € 1.543,59 € 158,23 € 1.577,63 € 492,26 € 1.927,34 € 

Taula 4.15: Moviments comptables per l'IRPF del cas previst. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula de moviments comptables per IRPF cas optimista 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo inicial 0,00 € 0,00 € 1.543,59 € 509,28 € 2.176,28 € 882,25 € 

Saldo final 0,00 € 1.543,59 € 2.052,88 € 2.685,56 € 3.058,53 € 3.144,48 € 

TOTAL 0,00 € 1.543,59 € 509,28 € 2.176,28 € 882,25 € 2.262,23 € 

Taula 4.16: Moviments comptables per l'IRPF del cas optimista. Font: Elaboració pròpia. 

Taula de moviments comptables per IRPF cas pessimista 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Saldo inicial 0,00 € 0,00 € 1.543,59 € 30,87 € 1.670,95 € 81,93 € 

Saldo final 0,00 € 1.543,59 € 1.574,47 € 1.701,82 € 1.752,88 € 1.752,88 € 

TOTAL 0,00 € 1.543,59 € 30,87 € 1.670,95 € 81,93 € 1.670,95 € 

Taula 4.17: Moviments comptables per l'IRPF del cas pessimista. Font: Elaboració pròpia. 

 

4.7.4.3. Moviment comptable d’IVA 

En aquest apartat es detalla el moviment comptable de l’IVA. A cada concepte es detalla el percentatge d’IVA computat sobre el seu cost. 

També s’ha contemplat que és un impost que es paga trimestralment si és negatiu (deu) i que es rep l’any següent si es positiu (haver). i 

S’ha efectuat un moviment per a cada cas ja que la previsió de vendes varia en cada un (veure taules; Taula 4.18, Taula 4.19 i Taula 4.20). 
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Taula de moviments comptables per IVA cas previst 

 IVA computat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IVA Suportat 

Immobilitzat material 21% 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 21% 5.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 845,00 € 0,00 € 

Lloguer del local 21% 0,00 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.368,00 € 4.452,00 € 4.536,00 € 

Aigua 10% 0,00 € 360,00 € 367,20 € 374,40 € 381,60 € 388,80 € 

Electricitat 21% 0,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.320,00 € 1.344,00 € 1.440,00 € 

Internet i telèfons 21% 0,00 € 720,00 € 734,40 € 748,80 € 763,20 € 777,60 € 

Altres despeses 21% 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

IVA SUPORTAT 1.844,75 € 1.531,20 € 1.557,62 € 1.599,17 € 1.803,04 € 1.667,14 € 

  

IVA Repercutit 

Vendes 21% 0,00 € 37.370,00 € 55.880,00 € 67.056,00 € 83.820,00 € 108.966,00 € 

TOTAL IVA REPERCUTIT 0,00 € 7.847,70 € 11.734,80 € 14.081,76 € 17.602,20 € 22.882,86 € 

  

IVA anual -1.844,75 € 6.316,50 € 10.177,18 € 12.482,59 € 15.799,16 € 21.215,72 € 

  

Saldo IVA inici d'any 0,00 € -1.844,75 € 1.579,13 € 2.544,29 € 3.120,65 € 3.949,79 € 

Saldo IVA a final d'any -1.844,75 € 1.579,13 € 2.544,29 € 3.120,65 € 3.949,79 € 5.303,93 € 

Moviment del circulant d'IVA -1.844,75 € 3.423,87 € 965,17 € 576,35 € 829,14 € 1.354,14 € 

Taula 4.18: Taula de moviments comptables d'IVA per al cas previst. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula de moviments comptables per IVA cas optimista 

 IVA computat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IVA Suportat 

Immobilitzat material 21% 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 21% 5.402,00 € 0,00 € 845,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lloguer del local 21% 0,00 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.368,00 € 4.452,00 € 4.536,00 € 

Aigua 10% 0,00 € 360,00 € 367,20 € 374,40 € 381,60 € 388,80 € 

Electricitat 21% 0,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.320,00 € 1.344,00 € 1.440,00 € 

Internet i telèfons 21% 0,00 € 720,00 € 734,40 € 748,80 € 763,20 € 777,60 € 

Altres despeses 21% 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

IVA SUPORTAT 1.844,75 € 1.531,20 € 1.735,07 € 1.914,17 € 1.625,59 € 1.667,14 € 

  

IVA Repercutit 

Vendes 21% 0,00 € 48.581,00 € 72.644,00 € 87.172,80 € 113.157,00 € 141.655,80 € 

TOTAL IVA REPERCUTIT 0,00 € 10.202,01 € 15.255,24 € 18.306,29 € 23.762,97 € 29.747,72 € 

  

IVA anual -1.844,75 € 8.670,81 € 13.520,17 € 16.392,12 € 22.137,38 € 28.080,58 € 

  

Saldo IVA inici d'any 0,00 € -1.844,75 € 2.167,70 € 3.380,04 € 4.098,03 € 5.534,34 € 

Saldo IVA a final d'any -1.844,75 € 2.167,70 € 3.380,04 € 4.098,03 € 5.534,34 € 7.020,15 € 

Moviment del circulant d'IVA -1.844,75 € 4.012,45 € 1.212,34 € 717,99 € 1.436,31 € 1.485,80 € 

Taula 4.19: Taula de moviments comptables d'IVA per al cas optimista. Font: Elaboració pròpia. 
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Taula de moviments comptables per IVA cas pessimista 

 IVA computat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IVA Suportat 

Immobilitzat material 21% 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 21% 5.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lloguer del local 21% 0,00 € 4.200,00 € 4.284,00 € 4.368,00 € 4.452,00 € 4.536,00 € 

Aigua 10% 0,00 € 360,00 € 367,20 € 374,40 € 381,60 € 388,80 € 

Electricitat 21% 0,00 € 1.200,00 € 1.224,00 € 1.320,00 € 1.344,00 € 1.440,00 € 

Internet i telèfons 21% 0,00 € 720,00 € 734,40 € 748,80 € 763,20 € 777,60 € 

Altres despeses 21% 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

IVA SUPORTAT 1.844,75 € 1.531,20 € 1.557,62 € 1.599,17 € 1.625,59 € 1.667,14 € 

  

IVA Repercutit 

Vendes 21% 0,00 € 29.896,00 € 47.498,00 € 56.997,60 € 67.056,00 € 81.724,50 € 

TOTAL IVA REPERCUTIT 0,00 € 6.278,16 € 9.974,58 € 11.969,50 € 14.081,76 € 17.162,15 € 

  

IVA anual -1.844,75 € 4.746,96 € 8.416,96 € 10.370,33 € 12.456,17 € 15.495,01 € 

  

Saldo IVA inici d'any 0,00 € -1.844,75 € 1.186,74 € 2.104,24 € 2.592,58 € 3.114,04 € 

Saldo IVA a final d'any -1.844,75 € 1.186,74 € 2.104,24 € 2.592,58 € 3.114,04 € 3.873,75 € 

Moviment del circulant d'IVA -1.844,75 € 3.031,49 € 917,50 € 488,34 € 521,46 € 759,71 € 

Taula 4.20: Taula de moviments comptables d'IVA per al cas pessimista. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.4.4. Anàlisi inversió cas previst 

En aquest apartat es mostra la  

Anàlisi de la inversió: Cas Previst 

Concepte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fons Invertits 

Immobilitzat intangible 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 5.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 845,00 € 0,00 € 

Finançament IRPF 0,00 € 1.543,59 € 158,23 € 1.577,63 € 492,26 € 1.927,34 € 

Moviment d'IVA -1.844,75 € 3.423,87 € 965,17 € 576,35 € 829,14 € 1.354,14 € 

Total Fons Invertits 6.939,77 € 4.967,47 € 1.123,40 € 2.153,98 € 2.166,40 € 3.281,48 € 

  

Fons Generats 

Ingressos 0,00 € 37.370,00 € 55.880,00 € 67.056,00 € 83.820,00 € 108.966,00 € 

Despeses RRHH 0,00 € 41.162,52 € 45.381,90 € 46.289,54 € 55.197,18 € 64.522,63 € 

Despeses generals d'activitat 0,00 € 10.680,00 € 11.033,60 € 11.359,20 € 11.612,80 € 11.938,40 € 

Amortització 0,00 € -1.216,71 € 0,00 € 0,00 € -84,50 € 0,00 € 

Resultat explotació 0,00 € -15.689,23 € -535,50 € 9.407,26 € 16.925,52 € 32.504,97 € 

Impostos sobre beneficis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.411,09 € 2.538,83 € 8.126,24 € 

Resultat net 0,00 € -15.689,23 € -535,50 € 7.996,17 € 14.386,70 € 24.378,73 € 

Amortització 0,00 € 1.216,71 € 0,00 € 0,00 € 84,50 € 0,00 € 

Total Fons Generats 0,00 € -14.472,52 € -535,50 € 7.996,17 € 14.471,20 € 24.378,73 € 

  

Cash flow -6.939,77 € -19.439,99 € -1.658,90 € 5.842,19 € 12.304,79 € 21.097,25 € 

Cash flow acumulat -6.939,77 € -26.379,76 € -28.038,66 € -22.196,47 € -9.891,68 € 11.205,57 € 

Taula 4.21 amb l’anàlisi d’inversió complert per al cas previst. 
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Anàlisi de la inversió: Cas Previst 

Concepte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fons Invertits 

Immobilitzat intangible 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 5.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 845,00 € 0,00 € 

Finançament IRPF 0,00 € 1.543,59 € 158,23 € 1.577,63 € 492,26 € 1.927,34 € 

Moviment d'IVA -1.844,75 € 3.423,87 € 965,17 € 576,35 € 829,14 € 1.354,14 € 

Total Fons Invertits 6.939,77 € 4.967,47 € 1.123,40 € 2.153,98 € 2.166,40 € 3.281,48 € 

  

Fons Generats 

Ingressos 0,00 € 37.370,00 € 55.880,00 € 67.056,00 € 83.820,00 € 108.966,00 € 

Despeses RRHH 0,00 € 41.162,52 € 45.381,90 € 46.289,54 € 55.197,18 € 64.522,63 € 

Despeses generals d'activitat 0,00 € 10.680,00 € 11.033,60 € 11.359,20 € 11.612,80 € 11.938,40 € 

Amortització 0,00 € -1.216,71 € 0,00 € 0,00 € -84,50 € 0,00 € 

Resultat explotació 0,00 € -15.689,23 € -535,50 € 9.407,26 € 16.925,52 € 32.504,97 € 

Impostos sobre beneficis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.411,09 € 2.538,83 € 8.126,24 € 

Resultat net 0,00 € -15.689,23 € -535,50 € 7.996,17 € 14.386,70 € 24.378,73 € 

Amortització 0,00 € 1.216,71 € 0,00 € 0,00 € 84,50 € 0,00 € 

Total Fons Generats 0,00 € -14.472,52 € -535,50 € 7.996,17 € 14.471,20 € 24.378,73 € 

  

Cash flow -6.939,77 € -19.439,99 € -1.658,90 € 5.842,19 € 12.304,79 € 21.097,25 € 

Cash flow acumulat -6.939,77 € -26.379,76 € -28.038,66 € -22.196,47 € -9.891,68 € 11.205,57 € 

Taula 4.21: Anàlisi de la inversió per al cas previst. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.4.5. Anàlisi inversió cas optimista 

En aquest apartat es mostra la  Taula 4.22 amb l’anàlisi d’inversió complert per al cas optimista. 

Anàlisi de la inversió: Cas Optimista 

Concepte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fons Invertits 

Immobilitzat intangible 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 5.402,00 € 0,00 € 845,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finançament IRPF 0,00 € 1.543,59 € 509,28 € 2.176,28 € 882,25 € 2.262,23 € 

Moviment d'IVA -1.844,75 € 4.012,45 € 1.212,34 € 717,99 € 1.436,31 € 1.485,80 € 

Total Fons Invertits 6.939,77 € 5.556,05 € 2.566,62 € 4.394,27 € 2.318,57 € 3.748,03 € 

  

Fons Generats 

Ingressos 0,00 € 48.581,00 € 72.644,00 € 87.172,80 € 113.157,00 € 141.655,80 € 

Despeses RRHH 0,00 € 41.162,52 € 54.743,36 € 71.614,99 € 81.560,86 € 83.852,93 € 

Despeses generals d'activitat 0,00 € 10.680,00 € 11.033,60 € 11.359,20 € 11.612,80 € 11.938,40 € 

Amortització 0,00 € -1.216,71 € -84,50 € -150,00 € 0,00 € 0,00 € 

Resultat explotació 0,00 € -4.478,23 € 6.782,54 € 4.048,61 € 19.983,34 € 45.864,48 € 

Impostos sobre beneficis 0,00 € 0,00 € 1.017,38 € 607,29 € 4.995,84 € 11.466,12 € 

Resultat net 0,00 € -4.478,23 € 5.765,16 € 3.441,32 € 14.987,51 € 34.398,36 € 

Amortització 0,00 € 1.216,71 € 84,50 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Fons Generats   -3.261,52 € 5.849,66 € 3.591,32 € 14.987,51 € 34.398,36 € 

  

Cash flow -6.939,77 € -8.817,57 € 3.283,04 € -802,95 € 12.668,94 € 30.650,32 € 

Cash flow acumulat -6.939,77 € -15.757,34 € -12.474,30 € -13.277,25 € -608,31 € 30.042,01 € 

 Taula 4.22: Anàlisi de la inversió per al cas optimista. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.4.6. Anàlisi inversió cas pessimista 

En aquest apartat es mostra la Taula 4.23 amb l’anàlisi d’inversió complert per al cas pessimista. 

Anàlisi de la inversió: Cas Pessimista 

Concepte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fons Invertits 

Immobilitzat intangible 3.382,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Immobilitzat material 5.402,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finançament IRPF 0,00 € 1.543,59 € 30,87 € 1.670,95 € 81,93 € 1.670,95 € 

Moviment d'IVA -1.844,75 € 3.031,49 € 917,50 € 488,34 € 521,46 € 759,71 € 

Total Fons Invertits 6.939,77 € 4.575,08 € 948,37 € 2.159,29 € 603,39 € 2.430,66 € 

  

Fons Generats 

Ingressos 0,00 € 29.896,00 € 47.498,00 € 56.997,60 € 67.056,00 € 81.724,50 € 

Despeses RRHH 0,00 € 41.162,52 € 41.985,77 € 45.381,90 € 46.743,36 € 46.743,36 € 

Despeses generals d'activitat 0,00 € 10.680,00 € 11.033,60 € 11.359,20 € 11.612,80 € 11.938,40 € 

Amortització 0,00 € -1.216,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Resultat explotació 0,00 € -23.163,23 € -5.521,37 € 256,50 € 8.699,84 € 23.042,74 € 

Impostos sobre beneficis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38,48 € 1.304,98 € 5.760,69 € 

Resultat net 0,00 € -23.163,23 € -5.521,37 € 218,03 € 7.394,87 € 17.282,06 € 

Amortització 0,00 € 1.216,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total Fons Generats   -21.946,52 € -5.521,37 € 218,03 € 7.394,87 € 17.282,06 € 

  

Cash flow -6.939,77 € -26.521,60 € -6.469,74 € -1.941,27 € 6.791,48 € 14.851,40 € 

Cash flow acumulat -6.939,77 € -33.461,37 € -39.931,12 € -41.872,38 € -35.080,90 € -20.229,51 € 

Taula 4.23: Anàlisi de la inversió per al cas pessimista. Font: Elaboració pròpia. 
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4.7.5. Conclusions financeres 

En aquest apartat, Taula 4.24,es donen dades quantitatives dels resultats dels anàlisi de les 

inversions i es comenten qualitativament. 

 Cas previst Cas Optimista Cas pessimista 

VAN 13.479 33.936 -15.448 

TIR 20% 51% -9% 

Payback 4,47 4,05 7,00 

i 6% 6% 6% 
Taula 4.24: Resultats de l'anàlisi d'inversions de cada cas. Font: Elaboració pròpia. 

El cas previst, que és el més realista, té un període de retorn de 4 anys i mig. Per el que fa al 

VAN i al TIR donen validesa al projecte amb un marge ampli.  

El cas optimista té un període de retorn de 4 anys i un VAN i TIR altament satisfactoris. Cal 

recordar però, que aquest cas no és estrictament realista. Contempla un escenari molt 

favorable per a Genuí Projectes amb un 30% més d’ingressos anuals respecte al cas previst. 

El cas pessimista té un període de retorn de 7 anys i un VAN i TIR negatius, per el que no es 

recomanable la inversió. Aquest cas contempla un escenari completament desfavorable per 

a l’empresa amb un 30% menys d’ingressos anuals respecte al cas previst. 

4.7.6. Finançament de la inversió 

Una vegada calculats els fons invertits i els fons generats, s’ha vist que la xifra adequada per 

al finançament de l’empresa, segons el cas previst, és de 40.000 €. La proposta que s’ha 

plantejat és l’aportació d’un capital d’11.000€ per soci, que fan un total de 22.000€. 

La resta del capital s’obtindrà d’un préstec bancari de 18.000€. Aquesta quantitat es finançaria 

a 5 anys amb un tipus d’interès al 6%. La quota mensual seria de 348 €. 

Atès que el tipus d’interès del préstec és del 6% i que està clarament per sota del 20% del 

TIR, afavorirà el tipus de palanquejament. 
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5. Cost del projecte 

El pressupost per a la confecció del present treball s’ha confeccionat basant-se en les diferents 

fases del projecte i les hores dedicades a cada fase. El cost de cada fase s’especifica a 

continuació: 

 Hores invertides per l’enginyer en la concepció i redactat de l’estudi. El cost 

d’aquestes hores s’ha calculat considerant els costos indirectes com són el material 

d’oficina (ordenadors, telèfon, internet, etc.), el temps no útil de treball (absències, 

temps per desplaçament, etc..) i els beneficis. Així, el cost per hora s’ha calculat en 

55€/h. 

 Costos de desplaçaments. Els costos de quilometratge es pressupostaran a 

0.3€/km. 

 Costos d’assessoria externa. Els costos d’assessoria externa es quantificaran en 

70€/h. 

 Materials diversos per la realització del treball (Fotocòpies, presentacions, 

enquadernacions...) es quantificaran en 100€/kg. 

 

Tasques 
Unitats 

invertides 
Cost unitat 
[€/unitat] 

IVA Cost total [€] 

Recerca i anàlisi 
d’informació 

170 h 55 €/h 21% 11.314 € 

Visites, consultes i gestió 
de dades. 

70 h 55 €/h 21% 4.659 € 

Confecció de la memòria. 150 h 55 €/h 21% 9.983 € 

Quilometratge 500 km 0,3 €/km 21% 182 € 

Assessoria externa 10 h 70 €/h 21% 847 € 

Material per la confecció i 
redactat del projecte. 

1 kg 100 €/kg 21% 121 € 

TOTAL       27.104 € 

Taula 5.1: Cost del projecte. Font: Elaboració pròpia. 

El cost total per la confecció, redactat i presentació del present treball ascendeix a 27.104€. 
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6. Impacte mediambiental 

L’efecte sobre el medi ambient de la realització d’aquest projecte es pot dividir en dues 

categories. 

► Impacte derivat de la realització del pla d’empresa 

L’impacte principal causat per la realització d’aquest projecte es deriva de l’ús de l’electricitat 

i dels desplaçaments que s’han realitzat amb vehicle privat. 

Concepte 
Unitats 
utilitzades 

Energia 
consumida 

kg CO2 generat 

Ordenador 350 h 120 MJ 6,79 kg  

Il·luminació 300 h 100 MJ 5,66 kg 

Transport 500 km - 50 kg 

TOTAL   62,45 kg 

Taula 6.1: Impacte mediambiental derivat de la realització del projecte 

Tal i com es pot veure a la taula Taula 6.1, l’impacte ambiental quantificat en kg de CO2 és de 

62,45 kg. 

► Impacte derivat de la posada en marxa de l’empresa 

L’impacte derivat de la posada en marxa de l’empresa també es podrà analitzar basant-se en 

el consum l’electricitat i els quilometres generats quan es tinguin dades. 

Amb la informació actual es pot afirmar que no serà una activitat perjudicial per al medi 

ambient. Com s’ha comentant un dels valors de Genuí Projectes és el respecte cap al medi i 

l’entorn, per el que es buscaran en tot moment solucions que vetllin per la conservació 

d’aquest. 

En totes les propostes i projectes que es presentin als clients es tindran en compte els 

impactes medi ambientals de la implantació d’aquests. A més es realitzaran algunes petites 

accions que poden ajudar a se respectuosos com la contractació de la llum a empreses que 

garanteixen la utilització només d’energies renovables i nuclears o la utilització de papers 

reciclats i tinta ecològica. 
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Conclusions 

Després de la realització d’aquest pla de negoci es poden extreure varies conclusions sobre 

aquest projecte. 

El mercat dels projectes i serveis d’enginyeria és un camp que està en creixement gràcies a 

la recuperació de l’economia, a la implantació de noves lleis i normatives de seguretat i la 

conscienciació de l’eficiència energètica. 

El sector d’activitat de Genuí Projectes és un àrea molt explotada i amb clars competidors 

però hi ha espai per nous entrants que donin un valor afegit al servei i als projectes. En concret 

Genuí Projectes es diferència de la competència en la proximitat, el tracte i l’atenció al client 

molt més personalitzada i servicial que la competència més gran, sense oblidar la 

professionalitat, el rigor tècnic i l’ètica. 

Un dels socis de Genuí Projectes, ja treballa en com a autònom en projectes d’Enginyeria. 

Aquesta experiència dona un impuls inicial important a l’empresa. L’objectiu per a Genuí 

Projectes és professionalitzar aquestes tasques, fidelitzar la cartera actual ampliant l’oferta de 

serveis però mantenint els valors de proximitat i professionalitat. La bona acollida que ha tingut 

aquest soci en el sector i la divulgació de la seva feina mitjançant el boca-orella avalen que 

els punts forts de Genuí Projectes i els que marquin diferenciació han de ser el tracte de 

proximitat amb el client i el rigor tècnic dels projectes. 

En referència als projectes i serveis desenvolupats durant l’activitat no es preveuen que hi 

hagi canvis significatius durant els primers cinc anys. Tot i així, una part del departament 

d’estudis tècnics dedicarà part del temps a la recerca de nous sectors, projectes o 

metodologies que puguin ser d’utilitat per als clients.  

Es té previst que l’organigrama de l’empresa no variï substancialment, excepte en l’escenari 

optimista en que es doblarien els treballadors inicials. Tots els treballadors estarien a la 

mateixa seu inicial. Ja s’ha contemplat que, fins i tot en el cas optimista, es podria mantenir 

en l’horitzó dels cinc anys en els que s’ha realitzat el projecte. 

Finalment, per el que fa a la part econòmica és un negoci viable d’acord amb les previsions 

calculades. La inversió inicial és molt baixa i el que fa que s’allargui el període de retorn són 

les despeses salarials. Tot i així el cas previst té un payback de 4,5 anys, una TIR del 20% i 

un VAN positiu per el que es pot recomanar realitzar la inversió. 
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