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RESUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aquest treball és el resultat de la meva idea de negoci basada en l’ús de 
les energies renovables i els productes biodegradables dins del sector 
de l’òptica i l’optometria. Amb tot això, he desenvolupat una empresa 
d’òptica dissenyada i estudiada principalment per garantir la salut visual 
als seus usuaris i clients amb una atenció primària diferent a la resta i, a 
més amb la peculiaritat de suposar un benefici tant pel medi ambient 
com per a la pròpia empresa. EcoVisual, el nom de l’empresa, està 
situada al municipi de Collbató, comarca del Baix Llobregat.  

De manera que, a través d’aquesta idea s’ha desenvolupat amb èxit la 
primera empresa d’òptica dins de Collbató i, alhora la primera amb 
diferència dins de la comarca. Tot això ha fet que els beneficis siguin 
positius al cap del primer any d’EcoVisual i per tant, l’esperança de vida 
de l’empresa sigui si més no, favorable en el temps.  

Com he dit, en aquest treball final de grau, es parla de tots els 
procediments que han fet falta per desenvolupar aquesta idea de negoci 
i fer-la realitat. Fent un estudi de la competència així com de les 
oportunitats i amenaces existents en el sector i, sobretot de tot els 
procediments que cal anar seguint per tal d’aconseguir que l’empresa, 
en aquest cas EcoVisual obtingués una viabilitat tant econòmica com 
financera. I, com a conclusió, es podrà veure com l’èxit de l’empresa ha 
estat gràcies a l’ús de les energies alternatives. 
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RESUMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este trabajo es el resultado de mi idea de negocio, basada en el uso de 
las energías renovables y los productos biodegradables dentro del sector 
de la óptica y la optometría. Con todo esto, he desarrollado una empresa 
de óptica diseñada y estudiada principalmente para garantizar una 
buena salud visual a sus usuarios y clientes con una atención primaria 
diferente al resto y además con la peculiaridad de suponer un beneficio 
tanto para el medio ambiente como para la propia empresa. EcoVisual, 
el nombre de la empresa, está situada en el municipio de Collbató, 
provincia del Baix Llobregat.  

De esta manera,  a través de esta idea se ha desarrollado con éxito la 
primera empresa de óptica dentro de Collbató y, ahora la primera con 
diferencia dentro de la comarca. Todo esto ha hecho que los beneficios 
sean positivos durante el primer año de EcoVisual y por lo tanto, que la 
esperanza de vida sea si mas no, favorable en el tiempo. 

Como ya he comentado, en este trabajo de fin de grado, se habla de 
todos los requisitos que han hecho  falta para poder desarrollar esta idea 
de negocio y hacerla realidad. Haciendo un estudio de la competencia 
así como las oportunidades y amenazas existentes en el sector y, 
sobretodo de todos los pasos que hay que ir siguiendo por tal de 
conseguir que la empresa, en este caso EcoVisual obtuviera una 
viabilidad económica y financiera. Y, como conclusión, se podrá ver que 
el éxito de la empresa ha sido gracias al uso de energías alternativas.  
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ABSTRACT 

 
  

This work is the result of my business idea is based on the use of renewable 
energy and biodegradable products compounds in the field of optical of optics 
and optometry. With all of this, I have developed an optical company designed 
and studied to ensure a good eye health for my patients and clients.  This will 
mark the difference with other companies in optics and optometry. It also 
implies a benefit to both the visual health of people and the environment and 
for the company itself. EcoVisual, the name of the company, is located in the 
town of Collbató, Barcelona province. 
 
Through this idea, has successfully developed the first optical company to 
Collbató and also the first with differences across the region. This led to the 
existence of positive benefits during for the first year in EcoVisual. And the life 
expectancy of the company is positive over time. 
 
As I said, in this final work speaks of all the necessary requirements to develop 
this business idea into a reality, making a study of the competence of company 
and its market opportunities and threats. And above the steps to follow to get 
the company economic viability. 
 
In conclusion, the success of the company has been through using renewable 
energy. 
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The main objective of this project is to develop a business plan for a business of optics 

and optometry. This company is based on the use of renewable energies and sale of 

biodegradable products. And above all it aims to provide a good visual health. 

My personal goal in developing this project is to create an optical company different 

from others existing nowadays both concerning its facilities and its products. So with 

all that I've put together on the one hand my passion for optometry as a profession 

and on the other hand my concern for the environment. As a result EcoVisual has been 

created, a company that not only seeks product quality and services but also has a 

commitment to the environment 

 

To accomplish this project successfully I needed all the knowledge acquired during the 

four-year degree in optics and Optometry College at the University of Terrassa. I’d like 

to mention that for the development of these projects the skills in some extremely 

subjects were needed: business management and direction, optical design and also the 

visit of several exhibitions held at in the ‘Centre Universitari de la visió’ (CUV). 

Throughout the development of this final degree, I've been summarizing all the 
necessary issues for a business plan in order to obtain economic viability for the 
company. 
 
The business plan of the company is as follows: EcoVisual consists of a document 

where the employer, in this case, me a woman, is the business manager. This 

document describes all the information related to the company that will be created.  

 

This document as well as my final grade work contains all the information necessary 

for anyone to understand and analyze the functioning of the company. Moreover it 

shows the potential of the company, whether it is positive or not. 

 
Initially, I studied to reach the goals I wanted to create this company. My main 
objectives are: create a concrete business plan which is based on the future thanks to 
the installation of renewable energies such as solar panels, water softener and led 
lights, along with the innovation of products in order to correct the visual defects in 
the town. As a result, I will be able to provide a good eye health for my patients and 
clients apart from creating and a positive effect on the environment, while 
emphasizing on the sustainability of the company.  Although my goals are clear and 
precise, they need to be viable for the company so as to have a future in the global 
industry.  
 
All these objectives will become clear once the company’s business plan is fully 
developed in order to check if it is viable or not. Once all the objectives are achieved, it 
will be necessary to explain and tell the press what my business is about: That 
EcoVisual is an optical company offering optimal eye care for its patients by the sale of 
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products which are designed in a sustainable and biodegradable way to preserve our 
planet. The premises are built using renewable energy such as solar panels, LED lights, 
wooden furniture, recycled dressers... 
 
By all this, in EcoVisual we want to guarantee that our patients and customers feel at 
ease but without neglecting the innovation and design. 
 
The most important thing to start is to find a good geographical location for the 
company, so as to stand out from other companies, and where it reaches the 
maximum people from. 
 
EcoVisual will be located in Catalonia, in the town of Collbató, Baix Llobregat, a 
Barcelona province. This place is very special and cozy being situated at the foot of the 
mountain of Montserrat, one of the most emblematic mountains of the principality. 
Many visitors from around the world will come to the village of Collbató. This will make 
the company's sales are more favourable. Collbató is a small town with an area of 
18.10 km2 with a population of 4367 residents. Most of these people are young 
Catalans with studies. This is very good for the company because they fit in with our 
innovative products and high technology.  
 
Is important to note that during the summer months many families spend their 
holidays there, increasing the potential of customers in the enterprise: EcoVisual. 
EcoVisual will be situated in the centre of town, right next to the church and its main 
street. This is very important for the company because plenty of people will be able to 
come to have their eyesight checked.  
 
EcoVisual’s website is: www.ecovisual.com.  For any information about the company, 
call 93.777.51.61 or email: ecovisual@gmail.com too.  
The shop Will be open every day of the year except Sundays and bank holidays  from 
Monday to Friday from 9:30 to 13:30 and 17:00 to 20:30. On Saturdays from 10:00 to 
13:30 and 17:00 to 20:30. 
 
The enterprise is a limited company with a minimum capital of 3000 Euros without a 
minimum number of partners. The responsibility for the company is limited by the 
capital contributed. 
 
EcoVisual also corresponds to the tertiary sector is an industry specifically the health 
sector.  
 
Once all the executive summary of the company is achieved, we will focus on studying 
the strategic plan that we will follow. In this case we will determine what will 
differentiate us from other companies. For this we will have to make a study of the 
external analysis which is based on the environment of the company and also carry out 
an internal analysis that corresponds to the company's capabilities. 

http://www.ecovisual.com/
mailto:ecovisual@gmail.com
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As for the external analysis, we have seen that there are very few companies using 
optical systems with renewable energies.  This is weird because in Spain the solar 
panels are extremely frequent and are expanding year after year.  
 
And in the internal analysis, we have studied the analysis of demand. Within our 
industry there are a total of 23.6 million people in Spain that use some visual element 
to correct their eyesight. As life expectancy increases, there will be more and more 
people with visual problems. This is a very good indicator for company profits. 
 
Everything explained above, we not only profit but also well for the other companies. 
So we have to know which is our nearest competitor.So work has been studied with 
great attention taking into account our competition. Our most important competitors 
are private companies as well as large optical chains such as: vistaoptica, General 
Optical ...  Although EcoVisual is the only shop of its kind located in Collbató, we must 
know that the people of Collbató can go shopping elsewhere and this is why we need 
to advertise our products and services properly. Apart from possible competition, we 
also have threats. The main threat to EcoVisual is that people with visual problems buy 
glasses or contact lenses cheaper at the local chemist in order to avoid spending too 
much money. Or they prefer to have an eye operation straight away. 
 
To overcome possible threats it may be a good opportunity for the company to offer 
specific promotions with discounts and gifts for all our customers as well as offering a 
free professional eyesight test.  
 
Once made the study of marketing of the company, what I have done second is an 
estimate of sales during the first three years of the launch of the company to see if the 
initial project is beneficial and therefore all the desired objectives are met.  
 
To find out whether there are benefits, what I have done is a study together with an 
economic finance company taking into account the initial situation. Through this study, 
you can see whether or not the company has benefits and therefore its creation is 
worth or not. Apart from this, we have evaluated the assets and liabilities of the 
company to examine the economic costs within the first three years of EcoVisual. 
 
to conclude this summary of my final step, I can affirm that after all the studies carried 
out it can be seen that during the first year of life of EcoVisual we will have some small 
benefits but as time passes these will increase and their  economic and financial 
viability inside the field of optics and optometry will improve considerably. 
 
I think all this has been made possible by the installation of renewable energies in the 
company because it has significantly reduced the overall costs.  
 
And, to conclude, I am very glad I made this final step because thus I am able to create 
an optical company designed for the future benefiting both the visual health of people 
and the environment. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
1.1. Objectius i justificació 

 
L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar un pla de negoci sobre una 
empresa d’òptica basada en l’ús d’energies renovables i la venda de productes 
biodegradables, oferint a l’usuari una sèrie de productes i serveis d’última generació 
basats en el disseny i sobretot en una visió ecològica de l’entorn. 
 

El meu objectiu personal al desenvolupar aquest projecte és de crear una base sòlida 

per, un cop acabada la carrera de Grau en Òptica i optometria, pugui emprendre i 

potser crear la meva pròpia empresa. Per tot això, un bon desenvolupament del pla de 

negoci d’aquesta possible empresa pot arribar a incrementar les possibilitats d’èxit de 

la mateixa i és per això que vull basar en el projecte aquesta idea i poder arribar a 

aconseguir el meu objectiu un cop finalitzat el grau. 

 

Els coneixements adquirits durant aquests quatre anys de transcurs del grau,  m’han 

permès  tenir un punt de vista ampli sobre els productes i serveis a oferir. Cal dir, que 

en aquest treball de fi de grau assignatures com ara: Gestió i direcció d’empreses, 

disseny d’òptica, algunes de les jornades vistes al CUV, m’han ajudat a creure en la 

meva idea del projecte i poder desenvolupar-la amb èxit. Sense cap mena de dubte, 

part de cadascuna de les assignatures que he cursat al llarg del Grau es posaran de 

manifest en algun dels apartats del meu Treball de Fi de Grau i de la idea d’aquest 

negoci. 

 

1.2. Descripció del TFG 
 
El meu Treball de Fi de Grau es basa en un pla de negoci. Un pla de negoci és un 
document on l’emprenedor ha de mostrar tota la informació relacionada amb 
l’empresa que desitja crear. El més important d’aquest document és que aquest 
reflecteixi, d’una manera fidedigne, tota la informació necessària per que la persona 
ho pugui analitzar (soci, treballador, proveïdor, administració publica, etc.) i entendre 
perfectament el negoci i vegi el potencial suficient per apostar per ell.  
 

 A més, normalment també consta de diferents documents addicionals com ara: 

l’estudi del mercat, el Pla de Marketing, etc. En aquests documents s’especifiquen 

temes tals com el model de negoci que es desenvoluparà, l’organigrama de 

l’organització, la estructura del capital, la avaluació financera, el personal necessari, la 

filosofia de l’empresa, els aspectes legals entre d’altres que es descriuran en el 

desenvolupament d’aquest treball. De manera que, el que es realitza és un pla de 

negoci raonable que justifiqui les diferents expectatives d’èxit de l’empresa, on això 

serà bàsic i fonamental per poder aconseguir una financiació i uns socis capitalistes.            
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Generalment aquest pla de negoci està formulat per diferents empresaris, directius o 

per un empresari/emprenedor el qual té intenció d’iniciar un negoci. En el meu cas 

correspon al darrer cas. El Pla de negoci, s’utilitza per convèncer a terceres persones 

com ara bancs o possibles inversors, per tal que aportin financiació al negoci. 

 

Així doncs, el Pla de negoci és un document estratègic amb dos funcions fonamentals: 

o Determinar la viabilitat economico-financera del projecte empresarial 

o Suposarà la primera imatge de l’empresa davant de terceres persones 

 

Les principals aplicacions que es presenten en el Pla de negoci de l’empresa són les 

següents: 

o Construeix una eina de gran utilitat pel propi equip de promotors, ja que 

permet detectar possibles errors i planificar adequadament la posada en marxa 

del negoci amb anterioritat al començament de la inversió 

o Facilita l’obtenció de la financiació bancària, ja que conté la previsió dels estats 

econòmics i financers del negoci i a més informa sobre la viabilitat i solvència 

o Ajuda a facilitar la negociació amb proveïdors 

o Capta a nous socis o col·laboradors 

o Estableix metes a curt termini 

o  Ha de ser clar, concís e informatiu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.3. Usuaris 
 
Aquest Treball Final de Grau està destinat a ser una possible idea de negoci i, per tant, 
una eina de gran utilitat tant per l’empresari o emprenedor, com per socis i per 
possibles inversors. 
 

1.4. Viabilitat 
 
La viabilitat de realitzar aquest pla de negoci de la futura empresa és viable i 
assumible. La realització d’aquest estudi de l’empresa en principi no es necessitarà de 
cap recurs que no pugui aconseguir o bé no tingui. De manera que compto amb una 
sèrie de recursos amb els quals podré assumir d’una forma òptima en tots els 
aspectes. 
 

1.5. Metodologia 
 
La metodologia d’aquest Treball Final de Grau, ha estat ben repartida durant els mesos 
anteriors a l’entrega i defensa del mateix. Crec que he pogut repartir-me la feina d’una 
manera lineal per evitar algun tipus de contratemps i així assegurar l’entrega del 
treball a temps i sense presses. 
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De fet, la meva idea del pla de negoci ja la portava al cap quasi un quadrimestre abans 

de l’entrega final del meu TFG, de manera que molta de la informació que necessitava 

ja la tenia cercada i només l’he hagut de posar en ordre i redactar-la en els diferents 

apartats del treball. 

 

 

 

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 
2.1. Objectius generals 

 
Els objectius generals de la realització d’aquest treball de fi de grau, tal i com he 
explicat abans, són generar un Pla de negoci especial i concret, el qual es basa amb el  
futur a través de l’ús d’energies renovables junt amb la innovació de la correcció dels 
dèficits visuals de la població amb un producte de disseny, bastat en la idea de la 
sostenibilitat del planeta. Juntament amb aquests dos objectius claus, aquest pla de 
negoci em pot ajudar a crear la meva pròpia empresa amb aquestes característiques 
un cop finalitzat el Grau en Òptica i Optometria.   
 

Tot això m’ajudarà a aprendre a emprendre una possible empresa i fins i tot a poder 

crear-la. 

 

2.2. Objectius específics 
 
Aquests altres objectius als quals vull arribar, no depenen només de la meva idea sinó 
que depenen d’altres factors que aniré trobant un cop desenvolupat el projecte, ja que 
no són immediats. 
 

Aquests objectius als quals vull arribar amb aquest Pla de negoci són els següents: 

 

o Justificar les diferents expectatives d’èxit de la meva empresa 

o Planificar adequadament el Pla de negoci de l’empresa així com la posada en 

marxa de la mateixa 

o Detectar possibles errors en la creació de l’empresa 

o Poder captar socis i col·laboradors per desenvolupar el projecte 

o Aconseguir financiació i socis capitalistes 
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3. RESUM EXECUTIU 

 

En aquest apartat, es presenta l’empresa d’òptica i optometria que vull crear a través 

de la versió resumida del pla de negoci. De manera que l’objectiu d’aquest punt és 

precisament que el lector es faci una idea amb una breu lectura de l’objectiu del meu 

projecte empresarial i de quin és el potencial o la seva viabilitat.  

 

3.1. Presentació de l’empresa 
 

3.1.1. Denominació de l’empresa  
 

EcoVisual consisteix en una empresa d’Òptica i Optometria que vol anar més enllà de 

promocionar salut als seus pacients/clients a través de la venda de productes, els quals 

estan pensats en un món sostenible i biodegradable. A més, les seves instal·lacions 

estaran basades en energies renovables les quals faran que el servei i la qualitat dels 

seus productes sigui no només especial i cuidadora amb els seus pacients sinó que 

també ho serà amb el planeta cosa que s’ha de tenir especialment en compte.  

 

D’aquesta manera a EcoVisual s’obtindrà una màxima qualitat e innovació en tots els 

productes d’òptica que oferim, amb equips moderns i un personal altament qualificat. 

 

 
Imatge 1. Logo empresa EcoVisual i el seu eslògan 

La nostre filosofia: Entre el compromís del medi ambient i la teva salut visual. 

 

El compromís que oferim tant en el tracte personal i en la garantia professional. En 

EcoVisual,  treballem la innovació a través de proveïdors i productes líders en el mercat 

que poden oferir les màximes garanties tenint un clar objectiu: donar un servei 

actualitzat i les millors prestacions als clients sense renunciar a la moda, sinònim de 

canvi i actualitat. Els clients de EcoVisual marquen tendència amb marques exclusives i 

amb els dissenys més actuals i les últimes novetats dels productes del mercat. A més, 

podem oferir preus competitius sense renunciar a la qualitat dels nostres productes i 

sobretot del servei que oferim. 
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De manera que, EcoVisual té com a compromís oferir sempre una excel·lent relació 

qualitat-preu als seus clientes i també, el respecte pel medi ambient.  

 

EcoVisual ofereix: 

 Alt nivell professional 

 Qualitat dels seus productes amb les millors marques amb els fabricants 

número 1 a l’escala mundial 

 Garantia de qualitat 

 Disposar de les millors marques de moda y les últimes novetats 

 Òptima adaptació amb taller propi i amb una maquinaria i tecnologia punteres 

  

3.1.1.1. Localització de l’empresa 
 
L’empresa EcoVisual està localitzada a Collbató el qual és un municipi de Catalunya, 
Espanya. Pertany a la província de Barcelona, més concretament correspon a un 
municipi de la comarca del Baix Llobregat. Com es veurà a continuació és un municipi 
petit, però això no serà pas un punt feble per la nostre empresa ja que estarà situada 
en el centre del poble el que farà que EcoVisual es senti propera als habitants i als 
visitants de Collbató. 
 

- Història del municipi de Collbató  

El municipi de Collbató, ha estat durant segles el portal d’entrada a Montserrat, la 

muntanya més emblemàtica del Principat. De manera, que molts peregrins i visitants 

d’arreu del món, s’acosten per gaudir de la pau i de la història de Collbató. De totes 

maneres, Collbató no només compta amb l’atractiu natural de la muntanya sinó que 

alberga un contingut cultural, històric i artístic de gran valor amb el castell i el nucli 

medieval, les Coves del Salnitre... fan que aquest municipi conservi el seu encant 

durant els anys. 

 

- Extensió 

La vila de Collbató té una extensió de 18.10 Km2 els quals s’estenen al vessant 

meridional de la muntanya de Montserrat. Té una altitud de 388m amb una longitud 

de 1,830317º i una latitud de 41,570033º. 

 

- Població 

Segons el registre de la Generalitat de Catalunya d’estadística de municipis, en el gràfic 

següent trobem la comparativa de la població recollida  l’any 2013 a Collbató vers el la 

seva comarca del Baix Llobregat i generalment amb Catalunya. 
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POBLACIÓ 

DENSITAT DE POBLACIÓ ANY 2013 

 COLLBATÓ BAIX LLOBREGAT CATALUNYA 

Superfície (Km
2
) 18,1 486,0 32.108,0 

Densitat (Habitants / Km
2
) 241,70 1.663,9 235,3 

Taula 1. Densitat de población a l’any 2013 

POBLACIÓ PER SEXE L’ANY 2013 

 COLLBATÓ BAIX LLOBREGAT CATALUNYA 

Homes 2.249 400.278 3.725.318 

Dones 2.118 408.366 3.828.332 

TOTAL 4.367 808.644 7.553.650 

Taula 2. Densitat de població per sexe  l’any 2013 

Com es pot veure a través de la taula anterior el municipi de Collbató és petit amb un 

total de 4.367 habitants. 

 

Per tal de saber quin grup d’edats predomina en aquest municipi, mostrem a la taula 

següent la quantitat de població per grups d’edat. Cal dir, que el número d’habitants 

és menor que en la Taula 1, ja que la informació recollida en aquesta última figura de 

l’any 2012. 

 

POBLACIÓ PER GRUPS D’EDAT L’ANY 2012 

 COLLBATÓ 

De 0 a 14 anys 994 

De 15 a 64 anys 2.866 

De 65 a 84 anys 365 

Més de 85 anys 62 

TOTAL 4.287 

Taula 3. Població per grups d’edat a l’any 2012 a Collbató 

Tal i com es veu a la taula anterior, observem que el municipi de Collbató és jove ja 

que la màxima població està constituida per habitants de 15 a 64 anys. Això és positiu 

pel negoci ja que com he explicat, una de les característiques d’EcoVisual, és 

proporcionar als clients innovació amb la venda de productes moderns i actuals junt 

amb la nostre tecnologia i maquinària puntera en el sector. Per tant, aquesta 

informació estadística extreta del IDESCAT, ens plau intuir que el funcionament de 

l’empresa en aquest municipi pot ser un èxit. 

 

Un cop sabem que la població del municipi de Collbató en la seva major part és jove, 

caldrà estudiar quin tipus de persones són així com les seves característiques. A 

continuació es mostren una sèrie de taules on observem les característiques més 

rellevants de la població de Collbató que ens faran pendre decisions en el Pla de 

Negoci de l’empresa EcoVisual: 
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POBLACIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT L’ANY 2012 

 COLLBATÓ 

Catalunya 3.385 

Resta d’Espanya 609 

Estranger 293 

TOTAL 4.287 

Taula 4. Població per lloc de naixement a l’any 2012 a Collbató 

 
POBLACIÓ PER NIVELL D’INSTRUCCIÓ L’ANY 2011 

A partir de 10 anys 

 COLLBATÓ 

Sense titulació 185 

Primer grau 473 

Segon grau 1.156 

Ensenyament universitari 342 

TOTAL 2.156 

Taula 5. Població per nivell d'institució a l'any 2011 a Collbató 

 
ATUR REGISTRAT PER SEXE MITJANES ANUALS DE L’ANY 2013 

 COLLBATÓ 

Homes 120,8 

Dones 143,4 

TOTAL 264,2 

Taula 6. Atur per sexe de l'any 2013 a collbató 

 
MITJANES ANUALS DE L’ANY 2013 

COLLBATÓ 

SECTORS ATUR 

 

AFILIACIONS AL RÈGIM 

GENERAL DE LA S.S 

AFILIACIONS AL RÈGIM 

D’AUTÒNOMS DE LA S.S 

Agricultura 0,5 0 4 

Indústria 44,2 72 28 

Construcció 23,2 34 47 

Serveis 181,9 263 331 

Sense ocupació anterior 14,4 - - 

TOTAL 264,2 369 410 

Taula 7. Mitjanes anuals d'atur a l'any 2013 a Collbató 

 
HABITATGES FAMILIARS PER TIPUS A L’ANY 2011 

COLLBATÓ 

Principals 

Fins a 60 m
2 

- 

De 61 a 90 m
2 

- 

De 91 a 120 m
2 

502 

De més de 121 m
2 

657 
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1.469 

Secundaris 593 

Buits - 

TOTAL 2.195 

Taula 8. Habitatges familiars distribuïts per tipus a l'any 2011 a Collbató 

 

Com a conclusió de les diferents taules anteriors podem dir que: per una banda,  els 

habitants de Collbató en la seva major part són Catalans, amb un nivell d’instrucció alt 

ja que la major part d’ells han cursat batxillerat i alguns fins i tot tenen estudis 

universitaris, això fa pensar que estem davant d’una població amb un nivell mitjà- alt 

que coneixen perfectament l’idioma i per tant, la comunicació serà perfecte. A més, la 

majoria d’ells tenen la seva residència principal al municipi la qual té mitjanament uns 

120 m2 sinó més. Això també ens fa pensar que aquestes persones tenen un nivell de 

vida mitjà-alt i per tant serà molt més fàcil atraure’ls a la nostre empresa i mostrar un 

servei i una qualitat que es mereixen.  I, d’altra banda, la tassa d’atur en el darrer any 

2013 va afectar més al sector dels serveis i, com a avantatge hi ha una tassa molt 

petita d’atur dins del municipi.  

 

 

3.1.1.2. Visualització de l’empresa 

 

- Localització  

 

EcoVisual estarà situada en el centre del poble de Collbató, tal i com hem explicat 

anteriorment, concretament  a la cantonada entre la plaça de l’església i el Carrer de 

Dalt. La seva situació és perfecte ja que serà un punt de trobada per la majoria 

d’habitants del poble i també per els visitants de Collbató. Això farà que sigui 

reconeguda i propera a les persones que necessitin dels nostres productes i serveis 

més exclusius. Cal dir, que al costat 

tenim la papereria del poble: 

Papereria Paperam i just a la plaça 

de l’església hi ha el Bar-Restaurant 

Cal Meteocoll, és important saber 

d’aquesta informació perquè això 

farà que les persones que vinguin al 

nostre establiment puguin gaudir de 

la nostra proximitat a establiments 

d’ús comú. Tot i que EcoVisual 

estigui situada al centre del poble, 

per aquelles persones que 
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necessitin aparcar el cotxe, no hi haurà inconvenient ja que en tota la llargada del 

Passeig Mansuet, disposaran de zona d’aparcament de forma gratuïta. 
 Imatge 2. Situació geogràfica de l'empresa. Mapa cedit per Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 3. Situació geogràfica de l'empresa desde diferents punts de vista. Google Maps 

 

 

3.1.2. Forma jurídica 

 

La forma jurídica més adequada per EcoVisual, serà una Societat Limitada (SL). 

 

- Descripció de Societat de Responsabilitat Limitada  (SRL o SL) 

Una societat limitada és una societat amb personalitat jurídica pròpia i amb caràcter 

mercantil pel qual s’exigeix un capital mínim de 3.000€ (totalment subscrit i 

desembolcat), el qual està dividit en participacions iguals, acumulables i indivisibles.  

 

Les principals avantatges que comporta aquesta societat són: 

 No existeix un mínim de socis, per tant, pot ser construïda per una única 

persona. 

 El capital màxim exigit no és massa elevat 

 La responsabilitat en l’empresa ve delimitada pel capital aportat 

 Tributa mitjançant el Impost de Societat de dades del 30%, que és beneficiós 

per facturacions elevades 

 

Per tal de dur a terme amb la construcció de l’empresa, es requereixen una sèrie de 

tràmits generals com ara: 

 

- Registre general de Societats 

o Certificació negativa al nom 
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- Notari 

o Escriptura pública 

- Hisenda 

o Codi d’Identificació fiscal 

o Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

o Impost d’Activitats Econòmiques 

o Declaració censal 

- Registre Mercantil 

o Inscripció de l’empresa 

- Ajuntament 

o Llicencia d’obres 

o Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

o Impost de Béns Immobles 

o Llicencia d’obertura 

 

3.1.3. Antecedents 

 

EcoVisual ha nascut d’una passió per l’Òptica i l’optometria i de la cura per la salut 

visual juntament amb la inquietud per la protecció de medi ambient.  

 

L’empresa parla de salut tant per les persones com per la cura del planeta, de manera 

que es situa en un indret natural als peus de la Muntanya de Montserrat. 

 

3.1.4. Missió de l’empresa  

 

En EcoVisual hem volgut crear un concepte innovador dins del nostre sector de 

l’òptica, renunciant al mètode tradicional i basant-nos en el disseny i en les noves 

tecnologies. 

 

D’aquesta manera, la nostre missió és ocupar-nos no només dels problemes visuals 

dels nostres clients, sinó que també ens interessa l’estètica i la cura de la seva imatge 

personal, oferint productes innovadors en el sector. A més, gràcies a les energies 

renovables que disposem i la nostre visió ecològica, aconseguirem fer de la nostre 

experiència com òptics optometristes una nova imatge saludable tant pels nostres 

pacients i clients com pel medi ambient.  
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3.1.5. Visió de l’empresa  

 

A la nostre òptica: EcoVisual, la salut visual, el disseny i el medi ambient van de la mà. 

Per això comptem amb un espai únic on les ulleres i les últimes tendències de moda 

tenen el seu lloc, a més de l’ús de les energies renovables. 

 

Els principals objectius que volem obtenir són el reconeixement de la nostre feina com 

a professionals sanitaris en el món de l’òptica i l’optometria juntament amb el 

reconeixement de l’activitat ecològica que desenvoluparem en la nostre empresa.  

A més, també volem fer front a les 7 meravelles d’EcoVisual: 

 

 

 

 
Som una òptica de poble petita i independent. 

Sempre estarem aquí per quan ens necessitis. 

Ens coneixes i et coneixem. El més important és 

que surtis content. 

 

            
Ets ros o moreno, amb la cara allargada o amb 

pòmuls exagerats. 

No pateixis, trobarem la ullera més adequada per 

la teva fisonomia. 

 

 
 

Ets periodista però t’agraden les tendències dels 

anys 80. Les teves ulleres existeixen. Només fa 

falta trobar-les entre els més de 500 models que 

resideixen als nostres calaixos. 

 

 
T’agraden les ulleres més trendy però la teva 

butxaca no s’ho pot permetre. 

Tant se val, tenim ulleres de marques exclusives i 

d’altres que no ho són amb els models més 

atrevits. 

 

    

 

 

 

 

Sou família nombrosa i et fa por el pressupost. 

Acosta’t a nosaltres, t’ho posarem fàcil amb les 

nostres promocions. 

 

 
 

Estàs en llista d’espera per la mesura de la PIO o 

bé per una Oftalmoscopia. 

Tenim a la teva disposició els equipaments 

necessaris per dur a terme l’examen. 
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“ Tinc un problema amb la meva visió”. Amb la 

nostre experiència en optometria clínica busquem 

la millor solució per tu. 

 

 

3.1.6. El sector de l’activitat 
 
EcoVisual pertany al sector terciari: un sector industrial, concretament sanitari. 
 
El sector terciari, correspon a la industria de la cura de la salut, a través d’empreses de 

serveis de salut com ara: hospitals, clíniques, centres òptics, etc. Aquest sector 

produeix serveis per satisfer les necessitats de prevenció, diagnòstic, tractament i 

recuperació de les persones. Aquestes, al ser clients de les empreses de salut, els quals 

alhora són també pacients, tenen drets humans i també drets de consumidor i, per 

tant, exigeixen qualitat tant en l’atenció mèdica com en la administrativa.  

 

3.2. Descripció de l’equip promotor i contacte 

 

Tal i com hem anat explicant, EcoVisual es caracteritza per ser una empresa individual 

la qual es centra en solucionar els problemes visuals dels seus pacients i alhora té un 

especial atenció en el medi ambient. Per tant, l’empresa compta d’un equip de 

professionals que tenen especial atenció en la salut dels seus pacients i alhora creu en 

una política mediambiental. Tot això és el que ens diferencia de la resta i fa que 

EcoVisual sigui especial. 

 

3.2.1. Equip promotor 

 

Esther Chicón, graduada en Òptica i Optometria a la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) de Terrassa. Ocupa el càrrec de directora tècnica d’EcoVisual. Amb 5 

anys d’experiència en establiments d’òptica i 6 anys d’experiència en coordinador de 

taller d’òptica. 

 

Xavier Leiva, graduat en Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat de 

Barcelona. Ocupa el càrrec d’administrador d’EcoVisual i com a responsable de Venda. 
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Segons les ventes, optarem per contractar a un tercer especialista en òptica i 

optometria. 

 

3.2.2. Contacte 

 
- Localització 

Com s’ha dit anteriorment, EcoVisual estarà situat al municipi de Collbató 

concretament a la següent adreça: 

Plaça de l’Església nº12  

08293 Collbató, Barcelona 

 

- Horari 

L’horari d’EcoVisual serà el següent: 

 

De Dilluns a Divendres de 9:30 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 hores. 

I, Dissabtes de 10 a 13:30 i de 17:00 a 20:30 hores. 

 

- Informació de contacte 

Disposarem de telèfon de contacte per a qualsevol dubte o consulta: 93.777.51.61 i 

adreça electrònica pel mateix fi: ecovisual@gmail.com 

 

Amb una pàgina web actualitzada amb la informació d’EcoVisual i amb les últimes 

novetats: www.ecovisual.com 

 

3.3. Cultura 

 

La cultura d’EcoVisual es tradueix en dues paraules: Salut visual i medi ambient. Per 

nosaltres aquestes dues idees són fonamentals per dur a terme la nostre feina i 

transmetre els nostres valors als pacients i clients. Creiem en la innovació i les noves 

tecnologies per això totes les nostres instal·lacions estan construïdes amb energies 

renovables per tal de millorar els serveis i ajudar per tal de tenir un món més 

sostenible. Amb tot això el que volem és ser diferents, tant en l’àmbit professional com 

en l’estètica d’EcoVisual.  

 

Per tot això, l’empresa duu a terme una sèrie de polítiques sobre el medi ambient: 

 

 Treballem amb instal·lacions construïdes amb energies renovables: com ara 

plaques fotovoltaiques i descalcificadors d’aigua 

 La pròpia EcoVisual ha estat construïda amb materials biodegradables seguint 

una estètica característica 

http://www.ecovisual.com/
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 Oferim als usuaris d’ulleres les últimes tendències fabricats amb materials 

biodegradables com ara ulleres de fusta, seda, bambú... 

 També, oferim als usuaris de lents de contacte lents de contacte i líquids de 

manteniment basats en materials biodegradables 

 Reutilitzem tota sèrie de capses de cartró 

 Treballem amb papers reciclats 

 Les bosses que proporcionem estan elaborades amb paper reciclat i es poden 

reutilitzar 

 Disposem de diferents papereres per tal de reciclar els residus el màxim possible 

 Participem amb diferents organitzacions del poble de Collbató 

 Ajudem a O.N.G enviant vidres o muntures reciclades 

 Els nostres aparadors en la seva majoria compten d’objectes biodegradables o 

reciclats 

 

A més, EcoVisual presta ajudes als usuaris com ara: 

 

 Descomptes especials per famílies nombroses o monoparentals 

 Descomptes d’un 40% en muntures i vidres als joves 

 Descomptes especials en muntures seleccionades per persones al atur 

 2x1 en ulleres completes pels nens fins 12 anys 

 Promocions en progressius amb data limitada 

 6+1 en líquids de manteniment de les lents de contacte 

 Descomptes en pack de lents de contacte mensuals 

 

 

 

4. PLA ESTRATÈGIC 

 

Tots els que som emprenedors d’una idea de negoci hem de tenir un coneixement 

exhaustiu de l’entorn en el qual volem desenvolupar la nostre activitat, així com els 

recursos i les capacitats amb les que contem per tal de sobreviure i tenir èxit en el 

sector de l’òptica. Per tot això, abans de posar en marxa l’empresa hem hagut de 

realitzar un anàlisi estratègic a través de: 

 

a) Anàlisi extern, el que es basa a través d’un anàlisi de l’entorn. 

b) Anàlisi intern, el que compren l’anàlisi dels recursos i les capacitats de la 

pròpia empresa EcoVisual. 
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4.1. Anàlisi de l’entorn: la competència 

 

El que es pretén en aquest punt és, per una banda, demostrar que el sector de l’òptica 

és atractiu des del punt de vista de la rentabilitat potencial que podem obtenir i, per 

l’altre banda, identificar quins factors de l’entorn podem aprofitar per tal d’aconseguir 

un avantatge competitiu, és a dir, saber quins són els factors claus de l’èxit.  

L’entorn es pot definir com el conjunt de totes les influències o factors externs que 

d’una manera o altre incideixen en els resultats i actuacions de l’empresa. Cal dir, que 

hi ha un número elevat d’influències i per tant el que farem és classificar el nostre 

entorn en dos nivells: macroentorn i microentorn. 

 

4.1.1.  Macroentorn 

 

El macroentorn o l’entorn en general, compren totes aquelles influències de naturalesa 

política, econòmica, social i tecnològica (PEST) que afecten a tots els sectors de totes 

les empreses que desenvolupin la seva activitat en la mateixa àrea. Aquestes 

influències no poden ser alterades ni controlades per les accions individuals de cada 

empresa. 

 

Aquest anàlisi que de seguida explicarem, s’anomena PEST i tracta d’identificar tots els 

factors de l’entorn general que podrien suposar una amenaça i/o oportunitat per la 

nostre empresa.  

 

Tot seguit, es mostra una classificació de les amenaces i oportunitats derivades del 

mercat en que es desenvolupa l’empresa. 

 

- Factors tecnològics 

Pel que fa a aquest apartat, a EcoVisual disposarem d’una pàgina web on es podrà 

accedir a través d’Internet, concretament a la següent adreça electrònica: 

www.ecovisual.com.  El format de la pàgina web serà dissenyat d’una manera senzilla 

per a que tothom pugui accedir sense cap problema independentment de la formació 

en tecnologia. A més, disposem de correu electrònic i telèfon de contacte, on a través 

dels quals es podrà consultar directament amb l’empresa. 

 

Una de les diferències amb la resta d’empreses del sector, és l’ús d’energies 

renovables per a produir els nostres productes i serveis. Atenent amb això, veurem 

com aquest factor s’ha reproduït al llarg del temps: les energies renovables a Espanya 

tradicionalment han tingut un pes petit en relació amb la demanda.  Principalment s’ha 

representat a través de l’energia hidràulica com a primera opció. Cal dir, que des de 

finals del segle XX, s’ha impulsat a través dels diferents Goberns tal com, el Plan de 

http://www.ecovisual.com/
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Fomento de las Energías Renovables (2000-2010), el qual tenia com a objectiu per 

2010 generar el 30% de la electricitat a través de fonts d’energia renovable. 

 

L’aportació del sector renovable a l’economia espanyola ha estat vers el 0.67% del PIB i 

ha donat treball a unes 12.0002 persones i s’ha caracteritzat per una gran inversió tant 

per la investigació, desenvolupament i amb una productivitat elevada. 

 

Espanya està entre les 5 principals nacions inversores en energies renovables en 

l’àmbit internacional i el seu mercat fotovoltaic va ser el que més creixement va 

obtenir en tot el món a l’any 2007. Això indica que a Espanya es troben dos de les tres 

principals plantes fotovoltaiques del món. D’aquest fet, al 2005 Espanya es va convertir 

en el primer país del món en requerir la instal·lació de plaques solars en edificis nous i 

ser el segon en el món (després de Israel) en requerir de la instal·lació de sistemes 

d’aigua calent solar.  

 

La primera comercialitzadora d’electricitat renovable a Espanya va ser Gersternova i la 

primera cooperativa productora i comercialitzadora d’electricitat a Espanya va ser a 

càrrec de Som Energia. 

 

Segons les dades extretes dels informes de Greenpeace, l’energia solar podria proveir 7 

vegades la demanda elèctrica que tindria la península en 2050. 

 

Per tal de poder-ho veure a través de gràfics, segons el Plan de Fomento de las 

Energías Renovables (2000-2010), l’objectiu principal era arribar a una cobertura del 

29.4%  de la demanda d’energia elèctrica mitjançant l’energia renovable a l’any 2010, 

cosa que es va superar fins a un 35%. 

 

 
Gràfic 1. Percentatge de cobertura de l'electricitat d'energia renovable a Espanya durant els anys 2001-

2010 
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Des de finals de l’any 2000, la potència solar 

instal·lada ha augmentat fins arribar als 

5.000 MW i cobrir el 4% de la demanda 

d’energia elèctrica en 2011 (dels quals uns 

1000MW i un 1% corresponen a la energia 

solar termoelèctrica).   

 

 

Gràfic 2. Potència solar instal·lada a Espanya (MW/Any) 

 

Per acabar, segons les dades de l’Associación de la Indústria Fotovoltaica (ASIF), les 

instal·lacions que es posen al terra, reben al menys 34 €/kWh, per les instal·lacions 

sobre coberta uns 20 c€/kWh i 32 per la resta de potència. 

 

Una vegada realitzat l’anàlisi, es pot arribar a una conclusió vers l’èxit de la nostre 

empresa. És un fet veritable i real que estem vivint un període de crisis la qual cosa fa 

que hi hagi un percentatge de persones a l’atur elevat. Aquest factor fa que l’economia 

baixi i les persones es gastin menys diners, però en el sector que ocupa EcoVisual, 

correspon a un sector de primera necessitat on si la persona té algun problema visual, 

tard o d’hora s’haurà de corregir. Cal dir però, que aquest be o servei que demanarà el 

client anirà determinat a l’economia que pot gastar-se, de manera que es decantarà 

per un producte prou assequible i que li solucioni pràcticament bé el seu problema 

visual. També és cert que cada vegada més, l’esperança de vida de les persones 

augmenta per tant tindran més temps per gastar diners i juntament amb això s’hauran 

de canviar més les ulleres. Per tant, aquest factor és un factor positiu per l’èxit de la 

nostre empresa en aquest sector. L’altre factor positiu amb el qual EcoVisual està molt 

relacionat és amb l’ús de les energies renovables, concretament la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques. Com s’ha vist, Espanya es considera un dels pioners en la 

instal·lació de plaques fotovoltaiques, així doncs, aquesta característica pròpia de 

l’empresa serà un possible factor d’èxit en el desenvolupament d’EcoVisual alhora de 

reduir els costos inicials. 
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4.1.2. Microentorn 

 

El microentorn o entorn específic o sectorial fa referència al conjunt d’empreses que 

ofereixen un producte o servei similar en una determinada àrea. Fenòmens com la 

globalització o la diversitat fan que cada vegada es faci més difícils limitar el sector. De 

manera que el més important que s’ha d’analitzar en aquest punt és l’anàlisi de les 

forces competidores que de forma directa condicionen l’actuació i els resultats de 

l’empresa. Així partirem doncs, de que els nostres competidors són totes aquelles 

empreses, grups, persones o institucions que d’una manera o altre poden restringir el 

benefici o marge que la nostre empresa pretén obtenir. 

 

Per desenvolupar el contingut d’aquest punt, l’hem dividit en dues parts: 

 

a) Anàlisi de la demanda, on explicarem que és el que podem oferir als nostres 

pacients o clients segons els problemes visuals que ells tenen o bé els 

productes que necessiten. 

b) Anàlisi de la competència, on s’analitzarà quines empreses o col·lectius ens 

afecten d’una manera o altre. 

 

 

a) Anàlisi de la demanda 

 

En aquest punt analitzarem quina sèrie de necessitats podem satisfer als nostres 

clients. Per tal de fer aquest estudi, analitzarem quin percentatge de població té 

problemes visuals, d’aquests veurem quins van corregits o no, i si ho estan amb quin 

element compensador. 

 

Segons les últimes dades de la “Ferderación Española de Asociaciones del sector Óptico 

(FEDAO)”, un total de 23.6 milions de persones a Espanya, utilitzen algun sistema de 

correcció de la seva visió com ara ulleres i/o lents de contacte. 

 

Aquest percentatge, reflexa l’augment de problemes visuals que hi ha a Espanya en 

aquests últims cinc anys, quan aquests usuaris de ulleres o lentilles només eren un 46% 

de la població. 

 

Tenint en compte els diferents defectes visuals, el 67% de la població té signes de 

presbícia a més molts d’ells tenen problemes de visió respecte a les distàncies com ara 

la miopia (que la pateixen 11 milions) o la hipermetropia (que afecta a 8 milions 

d’habitants). A mida que augmentem l’edat, es van incrementant el numero de 

persones que necessiten corregir els seus defectes visuals, on 1 de cada 5 menors 
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d’edat (20% en total) utilitza ulleres o lentilles, mentre que en la població de més de 55 

anys es situa en el 92%. 

 

Actualment, encara que la majoria de revisions oculars que es realitzen als 

establiments d’òptica són gratuïtes, el nostre sector ha patit una baixada en front a les 

facturacions sobretot en els usuaris d’ulleres graduades, ulleres de sol i lents 

oftàlmiques els quals les renoven cada 3.31 anys de mitja tot i que 1 de cada 5 

reconeix que triga 5 anys o més a tornar a canviar de muntura. En canvi, amb les 

ventes de lents de contacte, passa més aviat al contrari, són les úniques que han 

crescut cada any una mica més. 

 

Segons l’estudi de “Usuarios de lentes de contacto” que es va realitzar a Madrid el 29 

de novembre de 2011, es va obtenir que el 7,4% de la població espanyola entre 12 i 65 

anys utilitza actualment lents de contacte. Aquest percentatge situa a Espanya en una 

molt bona posició, comparada amb altres països que destaquen en aquest sector de la 

contactologia. 

Taula 9. % d'usuaris de LC a Espanya dels diferetns grups d'edat 

 

Al mapa es mostra la distribució dels 

usuaris de lents de contacte per 

comunitats autònomes. Galicia té la 

mitja més alta a Espanya seguida per 

Aragó. Pel contrari, Extremadura és la 

comunitat autònoma amb menor 

usuaris de lents de contacte. 

 

 
 

 

 
Imatge 4. Mapa de distribució d'usuaris de lents de contacte a Espanya per comunitats autònomes 

 

També és important saber on compren les seves de lents de contacte els usuaris de les 

mateixes. 

Grups d’edat % de persones que utilitzen LC 

De 12 a 24 anys 14.11 % 

De 25 a 34 anys 11.99% 

De 35 a 44 anys 4.94% 

De 45 a 65 anys 3.99 % 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2014. Tots els drets reservats 30 

Més de 9 de cada 10 usuaris les 

compren als establiments 

d’òptica i si sumem les farmàcies 

les quals normalment són 

farmacies-òptiques, aquesta xifra 

ascendeix al 96.7% i, per sort a 

Espanya el numero de persones 

que les adquireixen per Internet 

és de 0.8%. La compra de lents 

de contacte per Internet està 

prohibida a Espanya. 

 
Gràfic 3. Punts de venda de lents de contacte pels usuaris  en % 

 

b) Anàlisi de la competència 

 

En aquest punt analitzem quina serà la nostre competència, el més important és que 

no se’ns escapi cap competidor que pugui alterar els nostres beneficis, amb 

independència de si és actual, potencial o substitutiu.  

 

Per analitzar-ho, normalment s’utilitza el model Pòster, el qual considera que 

existeixen fonamentalment cinc forces competitives i aquestes determinen les 

conseqüències de rentabilitat a llarg termini del sector en el que ens trobem, tal i com 

es mostra en el següent esquema: 

 

Esquema de l’anàlisi del microentorn: Model de les 5 forces competitives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1.  Model de les 5 forces competitives per l'estudi de l'anàlisi del microentorn 
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A partir de l’esquema anirem explicant les 5 forces competitives: 

 

1. Amenaça d’entrada de nous competidors: Competidors potencials 

 

Els competidors potencials són aquells que encara no desenvolupen la seva activitat 

dins del nostre sector però en qualsevol moment podrien entrar sempre i quan les 

perspectives siguin positives i els factors estructurals els hi permetessin. 

 

Un exemple d’això seria per exemple, que la correcció del defecte visual entrés per la 

seguretat social. Es cert que a hores d’ara la visita amb l’òptic optometrista és gratuïta 

per la seguretat social així com la del oftalmòleg. Però si en el moment d’observar un 

defecte visual en aquest pacient, ja se li corregís, la nostre empresa no obtindria cap 

benefici. 

 

Un altre exemple, podria ser l’operació dels defectes visuals, avui en dia, aquestes 

operacions van a càrrec d’empreses privades i el seu cost és elevat. En el moment que 

aquest cost de l’operació disminuís, moltes de les persones amb un defecte visual 

notable o no, s’operarien i la nostre empresa patiria una caiguda econòmica. 

 

2. Amenaça d’ingrés de productes substitutius: Productes substitutius 

 

Un producte o servei substitutiu és aquell que compleix la mateixa funció o satisfà la 

mateixa necessitat que el nostre producte o servei sense tenir exactament les 

mateixes característiques, en el cas del transport per exemple: AVE, avió tren... totes 

serveixen per la mateixa funció que és desplaçar-se però tenen diferents 

característiques. 

 

En el nostre cas, no és el mateix un progressiu de baixa gamma, el qual corregeix 

l’ametropia en totes les distàncies al d’un progressiu d’alta gamma el qual també 

corregeix l’ametropia de l’usuari en les diferents distàncies però aquest presenta una 

zona de visió més ample i amb una zona mínima d’aberracions. O, una lent de contacte 

de hidrogel convencional, vers una de hidrogel de silicona. 

 

En aquest cas, amb el que ens podem trobar és amb la competència de preus 

rebentats. Empreses que ofereixen un molt bon producte a preus molt baixos. 

 

3. Rivalitat directe entre tots els competidors: Competidors actuals 

 

Els competidors actuals són totes aquelles empreses que ofereixen els mateixos 

productes o serveis que la nostre empresa als clients, és a dir, totes les empreses 
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d’òptica que ofereixen salut visual i productes per la mateixa. Aquests, per tant 

determinaran el grau de rivalitat interna en el nostre sector. 

 

Els factors que determinaran el grau d’intensitat d’aquesta rivalitat interna són els 

següents: 

 

- Grau de concentració del sector 

És una sort que en el indret on està situada la nostre empresa, a Collbató no tinguem 

competència ja que és la única òptica al poble. Per tal de veure quin és el número i la 

mida dels nostres competidors més propers, es mostra una taula amb els establiments 

d’òptica, centres oftalmològics i fabricants d’òptica que hi ha en la nostre comarca del 

baix Llobregat. 

Imatge 5. Mapa de la distribució dels municipis de la comarca del Baix Llobregat 
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Municipis Grans Cadenes Òptiques privades 
Centres 

oftalmològics 

Indústries 

d’òptica 
Total 

Collbató - EcoVisual - - 1 

Esparreguera - 

Jiménez Lirio Centres 

Òptics 

Creu Blava - 6 Òptica esparreguera 

Òptica Mil·lenari 

Òptica Mil·lenari 

AurÒptica 

Olesa de Montserrat 

Multiòptiques 
Jiménez Lirio centres 

òptics 

Oftalmòleg 

Valldeperes 
- 6 

Òptica Andorrana 

Jiménez Lirio centres 

òptics 

EgarÒptic 

Abrera Occhiali òptics 
farmàcia- Òptica Pujol 

- - 3 
Òptica Pujol 

Martorell 

Multiòptiques Josa Bcn òptics Martorell, 

Centre Visió 

Martorell SL 
- 9 Òptica 2000 Òptica Plans, 

Òptica  Sant Jordi Òptica Dalvi 

G&M Òptiques Òptica el Pla 

Castellví - - - - 0 

Sant Andreu San Jordi 

Optiràpid 

- - 5 
Optiràpid 

La roda òptics 

Clar Òptics 

Corbera - 
Òptica Joaquin Escuer 

Serrano 
- - 1 

Palleja Òptica- ortopèdia Sant Jordi - - - 1 

La Palma de Cervelló - - - -  

El Papiol - Centre Òptic el Papiol - - 1 

Vallirana - Òptica Vallirana - - 1 

Cervelló - Òptica Vilosa - - 1 

Molins de rei 

Multiòptiques Josa 
Federòptics Bofill Bassons, 

- - 6 
Josa Òptica 

Òptiques Sant Jordi 
Òptica Feliu 

Òptica molins 

Sant Feliu de 

Llobregat 
- 

Òptica Feliu 
- - 2 

Òptica Falguera 

Sant Vicenç - Òptica Sant Vicenç - - 1 

Santa coloma de 

Gramanet 

Masvisión Grupo Óptico 
Òptiques Calderón 

- - 10 

euro- Òptica 

General Òptica Òptica Maribel Atienzar 

Navarro Òptica Andorrana 

Multiòptiques Santa Coloma Òptica Parra 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2014. Tots els drets reservats 34 

Òptica Santa Coloma 

Òptica Sant Jordi 

Sant just Desvern Multiòptiques Josa - 
Centre Òptic 

Ballart 

Aria Vision 

SA 

6 
Topcon 

Optim SA 

Imagine 

optic Spain 

Esplugues de 

Llobregat 

Multiòptiques Josa Prisma òptica Dalmic 

oftalmologia 

 

Etnia 

Barcelona 

SL 

7 
Tuscania Occhiali 

Prisma òptica 

Òptica esplugues 

Sant Joan Despí Òptica sant Jordi 

Òptica Alos 

- - 4 
Òptica Francisco Segòvia 

Fernández 

Vision Center florida 

Cornellà de 

Llobregat 

Multiòptiques Josa Òptica Montserrat 

- Luxottica 11 

Másvisión grupo óptico 
Llevot centres òptics 

Òptica Suiza 

Másvisión grupo óptico 

Velasco òptica 

Òptica bonafont 

Òptica Marianao 

optiunion 

Òptics Ga&her 

Sant Boi de 

Llobregat 

òptica 3003 Òptica Marianao 

Centre 

optomètric 

Palomar 

- 11 

natural òptics 3003 Òptica Montmany 

òptica ortopèdia Sant Jordi 
Visió Sant Boi 

Agp òptica 

vistaòptica 
Multiòptiques Florit 

Vision lent 

Sant Climent de 

Llobregat 
Natural òptics 3003 - - - 1 

Torrelles de 

Llobregat 
- - - -  

Begues Vision lent 
Vision center florida 

- - 3 
Vision center-2 

Viladecans 

natural òptics 3003 Òptica Marianao 

- - 11 

Alain Afflelou lenti lux 

òptica ortopèdia 

sant Jordi 

lenti lux 

Òptica gafas kost 

Òptica 2007 

Federòptics onda 

òptica Viladecans 

òptica alemana 

El Prat de Llobregat 

 

Másvisión grupo optico 
Òptica BBGR - 

Marchon 

hisapania SL 
9 

òptica  sant Jordi 
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- Diversitat dels competidors 

Com es pot observar en el punt anterior, la distribució d’òptiques a la comarca del baix 

Llobregat es va augmentant a mida que ens acostem cap a Barcelona. Cal dir, que la 

majoria d’establiments d’òptica que estan repartits en aquesta comarca de Catalunya, 

són grans cadenes que alhora operen en diferents indrets de la comarca, és un 

exemple l’òptica Sant Jordi la qual es distribueix per quasi bé tot el Baix Llobregat. 

També hem vist com a mida que ens acostem a Barcelona van apareixen centres òptics 

amb col·laboració d’oftalmòlegs i també d’empreses grans que fabriquen ulleres. 

 

És per això que els preus dels productes de les diferents empreses que es localitzen 

més a prop de Barcelona hauran de competir en preu i qualitat de manera que les 

seves estratègies augmentaran per tal de sobreviure i obtenir l’èxit a l’empresa. 

Aquest fet, és obvi que a EcoVisual també ens afecta ja que moltes persones poden 

arribar a parar a les empreses competents perquè els hi ofereixen un preu més baix 

però creiem que, la nostre professionalitat i dedicació a la nostre feina farà que el 

tracte i el servei obtingut pels clients marqui una diferència amb la competència i els hi 

faci tenir una plena confiança amb EcoVisual.  

 

- Diferenciació del producte o servei  

Cal dir que la nostre empresa és l’única que compta amb instal·lacions d’energies 

renovables i que té cura pel medi ambient tant en les instal·lacions com amb la venda 

dels seus productes. A més, és de les poques que compta amb una sèrie de maquinària 

d’última generació la qual permet fer proves complementàries per tal completar el 

 

 

 

 

 

òptica sant Jordi 

Alain Afflelou 

òptica sant Jordi 

Cottet 

Cottet 

Visiolent 

Gavà 

 

 

 

 

òptica 2000 Interòptica 

- - 9 

Alain Afflelou Gavaòptic 

Visiolent Opticentre 

Visiolent 
òptica Alarcón 

visiolent 

Castelldefels 

Cottet Vision center florida 

- 

optitel 

8 Vision lent òptica Barceló moppie 

Alain Afflelou Gil òptics eyewear SL 

Taula 10. Distribució d'empreses del sector d'òptica en els diferents municipis de la comarca del Baix Llobregat 
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diagnòstic amb el pacient. També compta amb una sèrie de productes innovadors i 

adients pels seus clients i per l’indret tant característic on es troba situada. 

 

A part de productes i serveis més fidels, també tenim productes més estàndards a 

l’abast de tothom. Serà aquí on el client es decantarà per una cosa o l’altre però 

nosaltres sempre animem a conèixer els nostres productes i serveis sense cap 

compromís. 

 

- Excés de capacitat de les barreres de sortida del sector 

Com s’ha vist en el punt anterior, la majoria de competidors que tenim són grans 

cadenes les quals presten un servei professional més bàsic i amb productes amb poca 

qualitat i a preus baixos. Ja que a més qualitat més cost. 

 

- Les condicions de cost: relació entre els costos fixes i els variables 

Els nostres preus són bastant lineals, tot i que esporàdicament farem promocions com 

ara a les rebaixes d’hivern i d’estiu o bé per a dates específiques com al nadal, Reis, 

Setmana Santa, estiu i engegada al col·legi.  

Comptarem d’ofertes amb productes de bona qualitat a preus més baixos durant tot 

l’any. També tenim descomptes com ja s’ha dit en punts anteriors per joves, famílies 

nombroses...  

 

4. Poder de negociació dels compradors: Clients 

 

Per obtenir èxit i benefici a EcoVisual creiem que és vital fer la nostre feina el millor 

possible i transmetre confiança a tots els nostres clients i als que no ho són. Per això és 

necessari haver analitzat quins clients potencials podria tenir l’empresa i amb quina 

intensitat podrien negociar. Cal dir que aquest poder de negociació dependrà 

fonamentalment de dos característiques: 

 

a) Sensibilitat dels compradors pel preu: 

 

És cert que hi ha empreses del mateix sector que ofereixen preus rebentats, però la 

seva professionalitat, el tracte, la confiança i sobretot la qualitat del producte no 

s’acosta per res a la nostre empresa. Si el client el que busca és professionalitat i 

qualitat a més d’innovació, EcoVisual marca la diferència i es per això que creiem que 

els clients que no només es fixen en la variable preu, sabran apreciar el nostre servei 

professional i els nostres productes. 

 

b) Poder relatiu  a la negociació: 
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Com a totes les empreses es mostren preus baixos, el que fem nosaltres per competir 

amb el rival en el sector, és ajustar preus baixos amb alta qualitat. De manera que el 

benefici obtingut és molt menor que el de la competència però això farà que ens 

garanteixi que el client anirà amb un producte amb cara i ulls i sobretot amb una 

atenció el més professional possible. 

 

5. Poder de negociació dels proveïdors: Proveïdors 

 

Cada proveïdor ens fixa un preu, el qual podrem ajustar al màxim tant pel client com 

per nosaltres per tal d’obtenir un mínim benefici. És per això, que aquí haurem 

d’analitzar tots els punts anteriors en un conjunt i no per separat de manera que 

sabrem el que ens suposa una amenaça o bé una oportunitat. 

  

4.1.3. Factors claus de l’èxit 

 

Un cop analitzats el macroentorn i el microentorn, analitzarem que es el que necessita 

l’empresa per tal de obtenir benefici i tenir èxit en el sector de l’òptica i l’optometria. 

 

Com hem vist, és molt important determinar un cert grau d’atractiu en el sector que 

ocupem per tal de que els pacients o clients vinguin a nosaltres. De totes maneres, 

aquesta no és la única premissa sinó que també es crucial identificar quins són els 

factors claus per la supervivència de l’empresa i de l’èxit de la mateixa en el sector 

analitzat. 

 

De manera que ens hem de plantejar dues preguntes: 

 

- Que desitgen els nostres clients?  

 

Tot això ho sabem després d’haver realitzat l’anàlisi de la demanda de manera que ens 

ha permès classificar-ho de la següent manera: 

 

o Qui són els nostres clients 

Majoritàriament els nostres clients són persones d’entre 3 a 60 anys els quals viuen en 

un poble amb un nivell econòmic mitjà-alt. Són persones que tenen estudis i la majoria 

treballa en el sector de serveis.  

 

o Quines són les nostres necessitats 

Les nostres necessitats són les de satisfer als nostres pacients amb una atenció 

sanitària adient, proporcionant uns serveis únics i destacats. Oferint un examen 
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optomètric complert i la realització de diferents proves complementàries per tal de 

reunir totes les dades i realitzar un diagnòstic acurat. 

 

o Quins són els seus criteris de compra 

Els clients d’EcoVisual majoritàriament compren productes moderns, únics i adients 

per a la seva graduació. Basats en altes tecnologies. 

És cert que no tots poden comprar el mateix producte però per això a EcoVisual 

comptem amb això i facilitem productes de qualitat a preus més baixos però sense 

renunciar a la moda, innovació i comoditat.  

 

- Com sobreviure a la competència? 

 

Aquesta qüestió implica reflexionar sobre què característiques innovadores o 

diferenciadores podrien permetre que els clients ens preferissin a nosaltres i no a les 

demés empreses competidores del sector. 

 

Creiem que EcoVisual consta de certes característiques que la diferencien de la resta 

com ara: 

 

 Cura amb la salut visual de les persones, proporcionant uns exàmens 

optomètrics complerts a més de certes proves complementàries 

 Atenció especialitzada 

 Teràpies visuals, contactologia, Baixa Visió, Tonometria, Retinografia... 

 Personal amb anys d’experiència i especialitzats en els diferents sectors 

 De preus més baixos fins a gammes altes 

 Productes de qualitat, innovadors i exclusius 

 A prop del poble, a prop a de tu 

 Instal·lacions basades en la protecció del medi ambient, minimalistes i 

acollidores, per tal de que els clients es sentin com a casa i en confiança 

 Bosses i papers reciclats  

 

Creiem que tot això és suficient per cuidar als nostres pacients i clients tal i com es 

mereixen ells i, els seus ulls. 
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4.2. Anàlisi DAFO 

 

A l’anàlisi DAFO, es resumeixen els aspectes claus 

de l’entorn de la nostre activitat empresarial i els 

recursos i capacitats estratègiques internes. 

Aquest anàlisi estratègic compta de les seves 4 

sigles: Debilitats, amenaces, Fortaleses i 

Oportunitats. 

 

Per una banda, les amenaces i oportunitats es refereixen a l’entorn de l’empresa i es 

determinen a través dels anàlisis anteriors: el microentorn i el macroentorn. 

 

- Amenaces: Són tots aquells que impedeixen obtenir els objectius de l’empresa 

així com un benefici, com per exemple: els establiments d’òptica propers, els 

centres oftalmològics en els quals s’operen els defectes refractius, els centres 

optomètrics on es realitzen també teràpies visuals, la crisis econòmica la qual fa 

que s’aprofitin més les muntures i el vidres... 

 

- Oportunitats: EcoVisual compta amb una sèrie d’objectius estratègics com ara la 

localització del seu establiment, a cau de la muntanya de Montserrat farà que a 

més de ser un espai acollidor sigui un centre d’interès al municipi.  A més de 

comptar amb un servei professional i amb productes de disseny i alta 

tecnologia. Tot això farà que sigui innovador pel client i sobretot que sigui una 

atenció primària de tu a tu, agradable i de confiança tant pels clients com pel 

medi ambient. Tot això juga un paper molt important per aconseguir clients i 

sobretot beneficis. 

 
I, per l’altre banda les fortaleses i debilitats es refereixen als recursos i les capacitats 

internes de l’empresa. 

 

- Fortaleses: La diferència més gran que tenim vers els grans competidors és 

l’atenció i la cura pels nostres pacients, escoltant el seu problema i buscant la 

seva millor solució. Comptem amb grans tecnologies i amb un establiment 

minimalista que et farà sentir dins de casa.  

 

- Debilitats: Una de les nostres debilitats és el preu. Hi ha grans empreses que 

ofereixen un preu molt baix amb un producte mínim. Nosaltres comptem amb 

preus de qualitat de manera que pel preu més baix ja proporcionem un 

producte de qualitat. Però és cert que molta de la competència ofereixen preus 

de cost que nosaltres no els podem oferir. 

Esquema 2.  Anàlisi DAFO 
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4.3. Estudi del mercat 

 

Aquest estudi es fa servir per arribar a dos objectius fonamentals: 

 Demostrar que existeix realment un mercat suficient pel servei i producte que 

oferim 

 Fer una previsió de les ventes el més realistes i fidedignes possibles, ja que així 

es podrà demostrar la viabilitat econòmic- financera de l’empresa 

 

Cal dir que la crisis financera, ha deixat unes estadístiques de facturació baixes en el 

sector de l’òptica: A Espanya hi 

ha 10.022 òptiques per 46.3 

milions de persones, el que 

implica una mitjana de 4.660 

persones per establiment. Hi ha 

un 25% menys de clients a 

França i/o Itàlia. Tenint en 

compte el total de ventes del 

sector, a Espanya es gasta una 

mitja de 34.9€ per persona/any, 

vers altres països. 

 

 

Primerament, les ulleres i les lents oftàlmiques representen la gran part de la 

facturació total del sector sent un 47.6% de la venda de lents oftàlmiques, que s’ha 

reduït fins un 17.4% des de l’any 2008. I, també la venda de muntures, ha disminuït en 

els últims anys un 28.3%. Segonament, la venda de les lents de contacte s’ha vist 

augmentada un 12.6% des del 2008. Això demostra que pel consumidor de lents de 

contacte és un dels articles del quan no vol renunciar. Tercerament, el mercat de les 

ulleres de sol s’ha decantat per les ulleres barates. Actualment es venen al voltant de 

12 milions d’unitats per un preu inferior a 10€. Aquest sector demanda una ampliació 

de l’Administració per aconseguir reconeixement de caràcter sanitari de la ullera de 

sol. I, per últim la cirurgia refractiva, on al 2012 es van realitzar 125.000 intervencions 

de cirurgia refractiva i 350.000 com a solució de cataractes. 

Gràfic 4. Evolució de la facturació al sector òptic 2007-2012 
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Totes aquestes dades, han estat extretes de la “Gaceta de optometria y óptica 

oftàlmica, concretament de Gabriel Gómez, Responsable del Panel Detallista de Óptica 

de GfK”. 

 
 
 
5. PLA DE MÀRQUETING 

 

Aquest punt forma part de la base de tots els anteriors punts ja que és en aquí on es 

veu la naturalesa del nostre pla de negoci i com podrà obtenir èxit l’empresa. 

Per tal d’aconseguir l’èxit empresarial haurem de trobar quina és la necessitat real dels 

nostres clients, la qual encara no esta satisfeta o, no correctament, de manera que ens 

permetrà aconseguir un avantatge competitiu. Així doncs, el màrqueting és el punt 

més crític per l’èxit de l’empresa. Cal destacar que, si no hi ha una necessitat real al 

mercat, ni el talent ni l’esperit del emprenedor, ni la millor financiació faran que 

l’empresa aconsegueixi l’èxit. 

 

5.1. Fixació dels objectius 

 

Referent als nostres objectius quantitatius volem: 

 Ser coneguda a tot el municipi de Collbató i poc a poc reconeguda pels demés 

municipis de la comarca 

 Ser valorada pel 60% d’usuaris dels nostres productes i serveis 

 Guanyar quota dins del sector de l’òptica 

 Expandir el negoci a altres municipis dins o fora de la comarca del Baix 

Llobregat 

Gràfic 5. Vendes per tipus d'article durant l'any 2011 i 2012 
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 Augmentar la facturació a partir del segon any i anar augmentant durant la 

resta d’anys 

 Obtenir beneficis a partir del segon any 

 Aconseguir l’èxit així com el reconeixement satisfactori per tots els nostres 

clients 

 

Els nostres objectius qualitatius són: 

 Guanyar notorietat dins del servei 

 Reforçar la nostre filosofia mediambiental a través dels nostres serveis i 

productes 

 Tenir bona reputació tant pel servei donat com pels productes oferts 

 Generar un punt de trobada per tots aquells que els hi agradin les noves 

tecnologies i els productes innovadors 

 Generar una comoditat tant pel servei com pels productes donats 

 Generar un boca-boca positiu entre la població 

 

5.2. Estratègies de màrqueting 

 

Són decisions que ens portaran a aconseguir els objectius anteriors. Fonamentalment 

són tres: la segmentació, el posicionament i el màrqueting. 

 

5.2.1. La segmentació 

 

Aquesta estratègia orienta a l’empresa cap al consumidor. Primer s’identifiquen les 

necessitats dels consumidors dins del segment i després es tracten de satisfer. 

Com hem vist al llarg del pla de negoci, el municipi de la nostre empresa es tracta d’un 

municipi força ric, on la majoria d’habitants són joves i tenen estudis, els quals 

treballen majoritàriament en el sector de serveis. Al viure en un indret natural, encara i 

sent un poble petit, hi ha una gran varietat d’equipaments esportius els quals tenen un 

gran èxit dins dels habitants. Amb això podem concloure que es tracta en la seva 

majoria d’una població força activa que els apassiona la natura i els esports.  
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Esquema 3. Variables dependents e independents 

A més, els hi agraden els productes naturals, aquells que tenen un compromís amb la 

natura. Això forma part d’un dels nostres beneficis ja que els nostres productes i 

alhora el servei donat, té molt a veure amb això. Alhora de comprar els nostres 

productes, creiem que serà fàcil ja que, com hem dit, es tracta d’una població jove a la 

qual li agrada la moda i la innovació. 

És cert que dins dels habitants de Collbató hi ha persones vingudes de l’estranger i 

també de fora de la comarca les quals tenen una segona residència, però això no farà 

que sigui un inconvenient sinó ben bé al contrari. 

 

Per concloure, crec que el fet de situar EcoVisual a Collbató serà tot un èxit per 

l’empresa. 

 

5.2.2. El Posicionament 

 
En aquí, l’estratègia de posicionament de l’empresa ha de promoure només aquelles 
diferències que interessen al públic objectiu. La diferenciació respon al disseny que 
permeti distingir l’oferta de la nostre empresa amb l’oferta de la competència. Així 
doncs, el posicionament es relaciona més amb el que el consumidor percep. 
 
Estratègies de posicionament que ens podran ser útils: 
 

- Relacionarem els productes amb una característica del comprador, com ara:  
 
Ulleres de fusta per als amants de la natura 

 
 Rels, fabricant nascut a la Pobla de Segur. La seva col·lecció de muntures es 

centra en un disseny personalitzat per cada cara a través de les diferents 
gammes i tonalitats i de fusta existents. 
http://www.reldemaduixera.com/#!eshome/cf5l 

http://www.reldemaduixera.com/#!eshome/cf5l
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Imatge 6. Diferents models de les ulleres Rels 

 
 Palens, montures de fusta importades d’Amèrica i Brasil amb frontisses de la 

China i lents Italianes, però tot el muntatge i acabat fet a Barcelona. La seva 
col·lecció es basa en varis tipus de dissenys i cadascú amb una varietat de 
tonalitats i detalls que fan que sigui un producte estrella al mercat. 

http://www.palens.com/index.php 

 
Imatge 7. Model de fusta Palens 

 
 

 Shwood, treu al mercat la seva col·lecció d’ulleres fabricades a través de la 
fusta obtinguda de l’arbre Arboç. Compta amb una col·lecció molt 
personalitzada amb lents polaritzades de Zeiss. També consta de varis models 
per a tot tipus de persona. 
http://www.shwoodshop.com/ 

 

 
 

Imatge 8. Diferents frontals del fabricant Shwood 

 

 Prodesign Denmark, una marca de muntures 
molt coneguda en el món de l’òptica treu una 
col·lecció d’acetat biodegradable per tal 
d’alinear-se amb la societat i treballar ajudant 
al medi ambient. 
http://www.prodesigndenmark.com/ 
 

Imatge 9. Model biodegradable de la col·lecció de Prodesign Denmark 

 
 
 
 

http://www.palens.com/index.php
http://www.shwoodshop.com/
http://www.prodesigndenmark.com/
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 Woodys Barcelona, ha sorgit a través de la seva 
col·lecció de ulleres de fusta que ha arribat fins a 
més de 100 models d’aquesta col·lecció creada 
especialment per a un públic transgressor i 
desenfadat. 
http://www.woodysbarcelona.com/index.php/gafas-
de-madera/ 

Imatge 10. Logotip de Woodys Barcelona 

 
 

 Dolpi, aquesta firma té una col·lecció 
d’ulleres de sol fabricades de fusta 
concretament de les enormes elevacions 
de les Dolmites, als Alps italians. Ulleres 
100%  responsables amb el medi ambient 
i amb el seu certificat PEFC que ho 
acredita.  
http://www.dolpi.it/ 

Imatge 11. Diferents muntures de Dolpi 

 
 

 Origineyes, una marca francesa treu a la llum la seva 
col·lacció d’ulleres biodegradables fabricades amb 
fusta o bé ós per a la seva fabricació. Aquestes 
muntures estan creades a través d’una fusta exòtica 
anomenada “Palo de rosa”, la qual destaca pel seu 
color violeta. 
http://www.origineyes.com/ Imatge 12. Terminal de les barnilles del model de fusta de Origineyes 

 
 

 Ribot, de nou una firma creada a Barcelona 
que compta amb una col·lecció de fusta, on 
tots els seus models són unisex i amb 
diferents tons de fusta. 
http://ribot-barcelona.com/index.php            Imatge 13. 

Frontal de fusta de Ribot 

 

 Indianas formentera, neix a Barcelona però decideix trasladarse a Formentera. 
Presenta una col·lecció de muntures tant de sol com per a graduat construïdes 
a través de les principals fustes: Ébano, Frake, Palisandro, Zebrano, Ébano blanc 
i Mongoy. 
http://www.indianasformentera.com/ 
 

http://www.woodysbarcelona.com/index.php/gafas-de-madera/
http://www.woodysbarcelona.com/index.php/gafas-de-madera/
http://www.dolpi.it/
http://www.origineyes.com/
http://ribot-barcelona.com/index.php
http://www.indianasformentera.com/
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Imatge 14. Diferents gammes de fusta utilitzades per a la fabricació de les muntures de Indianas 

formentera 

 
 

Ulleres biodegradables en tots els sentits, construïdes amb materials innovadors 
amb un respecte ecològic amb el medi ambient. Trobarem les següents: 

 
 Studi Swine amb la seva col·lecció “Hair Glasses”, 

inspirada per Azusa Murakami i Alexander Groves. 
Aquestes muntures estan realitzades amb cabell 
humà comprimit en una resina, amb material 
biodegradable 100%. 
http://www.studioswine.com/hair-glasses 
 

Imatge 15. Model de la col·lecció Hair Glasses de Studi Swine 

 
 

 Hoffmann natural Eyewear, consta de la fabricació d’ulleres d’os de búfal, es 
transformen en unes muntures d’alta qualitat, tant per la seva estructura com 
pel color que les distingeix pel seu caràcter exclusiu. Es tracta de muntures 
treballades a mà. Al ser un material natural, l’ós és 
compatible amb la sensibilitat de la pell, 
especialment en persones que pateixen algun tipus 
d’al·lèrgia per contacte.   
http://www.natural-eyewear.com/ 

 
 

Imatge 16. Material per a la fabricació de les muntures Hoffmann 

 
 Triwa, una firma sueca. Totes les seves 

muntures estan fabricades amb acetat de 
cel·lulosa procedent de la barreja entre la 
polpa de la fusta i la fibra de cotó. Després de 
retallar l’acetat i donar-li la forma desitjada, es 
esculpit i polit cuidadosament. Existeix fins a 

http://www.studioswine.com/hair-glasses
http://www.natural-eyewear.com/
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nou col·leccions de muntures en diferents colors i acabats. 
                http://triwa.com/en/shades           Imatge 17. Muntura del fabricant Triwa 

 
 Tipton Eyeworks, ulleres fabricades a través de discos de vinil amb acetat de 

celulosa i així va nèixer la seva creació Vinylize. 
http://tiptoneyeworks.com/ 
 

 
Imatge 18. Muntura de Tipton Eyework 

 
 Zerezes, es un col·lectiu d’artistes Brasilers que treu la 

seva marca pròpia i exclusiva de ulleres elaborades a 
través de residus. 
http://www.zerezes.com.br/restus/ 
 

 
Imatge 19. Logotip de la firma Zerezes 

 
 SK8Shades, muntures realitzades a través de taules d’skateboard. Es una marca 

creada per Dave De Witt, natiu de Durban, Sud Àfrica. 
http://www.sk8shades.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 20. Procés de fabricació de les muntures de SK8Shades 

 

- Presentem el producte o la marca, ressaltant els beneficis que proporciona, 
com ara: Les lents de contacte per aquells que fan pàdel, tennis, futbol... 

 

 
Imatge 21. Lents de contacte Biotrue del proveidor Baush&Lomb 

http://triwa.com/en/shades
http://tiptoneyeworks.com/
http://www.zerezes.com.br/restus/
http://www.sk8shades.com/
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- Presentem la utilització del producte destacant la seva facilitat, amabilitat, 
fiabilitat, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

- Basada en la classe d’usuaris que utilitzen el producte: per als més joves, els 
més sofisticats, els més esportistes, els clàssics... 

 

 
Imatge 23. Diferents imatges de les col·leccions de Italian Independent, Dolce&Gabbanna i Ray-Ban amb 

els seus dissenys que marquen diferencia 

 

5.2.3. Màrqueting de l’empresa 

 

5.2.3.1. El producte 

 

Com ja hem dit, a EcoVisual tindrem productes variats pels diferents estils de clients. 

En la seva majoria comptarem de productes innovadors i de qualitat, per tal de 

proporcionar als nostres clients una bona salut visual, bona comoditat i bona compra. 

Així doncs, parlarem de productes: 

 

 Muntures per graduat 

o Innovadores: Fabricades amb materials nous i innovadors. 

Italian Independent, Prodessign denmark, Look Vision, Etnia, Silouette, Look at me, 

nao, You’s, Marc jacobs 

 

o Competidores: totes aquelles que en la majoria de competidors les 

podem trobar a diferents preus. 

Imatge 22. Muntures de goma de la firma Full Colour d’Optim 
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Ray Ban, Prada, Tous, Emporio Armani, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Dolce 

Gabbanna, Hello Kitty, Chupa Chups, Catimini,  

 

o No diferenciades: difícilment identificables entre els competidors. 

Optiprix, tcook, mamut, WK, More More 

 

 Ulleres de sol 

o Innovadores 

Italian Independent, oakley, Julbo... 

 

o Competidores 

Ray Ban, Arnette, Emporio Armani, Tous, Dolce Gabanna, Hello Kitty i Tcook 

 

o No diferenciades 

Chance, rischio, Mammut 

 

 Lents de contacte 

o Diàries 

 Esfèriques: Dailies aquaconfort plus (30) ó (90),  dailies total 1 

(30) ó (90), bio true contact lenses, My Day, Proclear 1Day,  1 

Day Acuvue True Eye 

 Tòriques: Dailies aquaconfort plus toric (30) ó(90), proclear toric 

 Presbícia: Focus Dailies progressives, proclear 1 Day multifocal 

 Colors: FreshLook one day 

 

o Mensuals 

 Esfèriques: Air Optix Aqua, Biofinity (3) ó (6), Proclear 1Day, 

Acuvue Oasys with hydraclear 

 Tòriques: Air Optix for astigmatism, Pure Vision 2 HD, Proclear 

toric, Acuvue Oasys For astigmatism 

 Presbícia: Pure Vision2, Air Optix aqua multifocal, proclear 

multifocal toric 

 Colors: Fresh look color Blends 

 

o Ús prolongat 

 Esfèriques: Air Optix Night & Day 
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 Solucions de manteniment de les lents de contacte 

o Solució única: Biotrue, Pure vision, Solo Care,  

o Neteja: 

o Format viatge: Biotue fly Pack, Pure vision,  

 

 Accessoris 

o Ulleres d’esport: VeroSport 

o Ulleres per la feina: Fabricades i importades per Essilor 

o Ulleres de muntanya 

o Cordills de subjecció de les ulleres. 

o Estotjos per regalar 

 Per ulleres de sol i ullera graduada: Estogis amb el logo de 

l’empresa. 

 Per lents de contacte: Amb dissenys atractius 

o Ulleres pre-muntades de diferents potències esfèriques 

o Camuses de neteja amb el logo de l’empresa 

o Líquid de neteja amb el logo de l’empres 

 

5.2.3.2. La variable preu 

 

Per desenvolupar aquest punt adjuntarem diferents taules depenent del tipus d’article 

que sigui per tal de saber quin benefici obtindrem en la venda dels nostres productes. 

Cal dir que aquests preus són aproximats i no per tots els articles iguals ja que alguns 

requereixen d’algun suplement addicional. A la taula es mostren els articles més 

venuts i amb un preu aproximat ja que treballem amb diferents fabricants i amb 

diferents preus. 

Articles 
Preu de 
cost per 
unitat 

Preu de 
venda per 

unitat 

Portes que 
haurem de 

cobrir 

Beneficis per 
unitat 

Muntures 
graduades 

Innovadores 58 € 180€ 4 € 100 € 

Competidores 38 € 154€ 4€ 85 € 

No diferenciades 18 € 100€ 3€ 45 € 

Muntures 
de sol 

Innovadores 80€ 190€ 4 € 85 € 

Competidores 55 € 134€ 4€ 50 € 

No diferenciades 23 € 99€ 3€ 70 € 

Lents 
oftàlmiques 

Monofocals orgànic 
amb AR 1.5 

18,23€ 46,70€ 3€ 25€ 

Progressiu gamma 
baixa 

50,15€ 299€ 5€ 190 € 

Progressiu gamma 
mitja 

60 € 399 € 3€ 300 € 

Progressiu gamma 
alta 

63€ 719 € 3€ 500 € 

Lents de Diàries esfèriques 10€ 25€ 3€ 12€ 
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contacte (30) 

Diàries Tòriques (30) 13€ 31€ 3€ 16€ 

Diàries progressives 
(30) 

20€ 43€ 3€ 20€ 

Mensuals esfèriques 
(3) 

21€ 38€ 3€ 15€ 

Mensuals tòriques 
(3) 

23€ 45€ 3€ 20€ 

Mensuals 
progressives (3) 

28€ 83€ 3€ 50€ 

Mensuals de colors 9€ 25€ 2€ 13€ 

Líquids de 
LC 

Solució única 4€ 13,50€ - 8€ 

Llàgrimes artificials... 4€ 15,50€ 2€ 10€ 

Accessoris varis 2€ 6€ - 4€ 

Taula 11. Taula d’articles i preus que es pretenen comprar a l’empresa, així com el seu cost i el marge net 
obtingut una vegada feta la venta 

 
5.2.3.3. Canal de distribució 

 

Respecte al canal de distribució, en la majoria dels cassos serà de forma directa 

sempre i quan estigui en estoc en el moment de la compra. Els únics casos que no 

podran ser de forma directa seran aquells casos que requereixen de l’arribada de lents 

oftàlmiques per tal de muntar la ullera amb la graduació corresponent i, les lents de 

contacte de fabricació com ara les tòriques o les progressives, les quals no estan en 

estoc permanent a l’empresa. En aquest cas, el termini d’entrega màxim del producte 

serà d’una setmana.  

En els altres casos com ara les ulleres de sol o algun dels accessoris residiran a 

l’establiment i el client podrà adquirir-los de forma directe. 

 

Hem fet referència només en el cas dels productes però, cal dir que en el cas dels 

serveis que oferim també es faran de forma directe així com les revisions 

optomètriques, algun tipus de proba complementària, probes de lents de contacte, 

teràpies visuals i fins i tot algun muntatge o desperfecte del producte.  

 

5.2.3.4. La comunicació 

 
La comunicació és un procés en el qual actuen 9 elements: la font del missatge, el 
receptor, la codificació, la descodificació, el missatge,  el medi, la resposta, la 
retroalimentació i el soroll. Donada la complicitat que això té, el que hem d’aconseguir 
es fer arribar al públic objectiu el que caracteritza a EcoVisual de ser un dels millors en 
el sector. 
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L’obertura serà publicada a través de la pàgina web de l’ajuntament de Collbató, la 
revista de poble, i la radio: radio Esparreguera i Radio Abrera. El dia de l’obertura de 
l’empresa convidarem a EcoVisual a tots els habitants de Collbató, posarem música a la 
plaça de l’església i proporcionarem un pica pica a més de regalets pels més petits. De 
manera que obrint les nostres portes, tots aquells curiosos podran gaudir del nostre 
establiment i coneixent al nostre equip de professionals, les nostres instal·lacions i els 
nostres productes.  
Aquells que accedeixin a l’obertura d’EcoVisual, disposaran de un val de descompte 
per a qualsevol dels nostres productes i a més els farem una visita optomètrica 
completa. 
 
A partir d’aquí, anunciarem les nostres promocions a través de la pàgina web tant de 
l’ajuntament com de la nostre pròpia, la radio, les revistes i publicitat exterior que 
puntualment anirem enviant als municipis propers. 
 

5.3. Programes d’acció 

 

Aquest punt serà de referència quan un cop formulades les estratègies es vulguin 

portar a terme. En aquí es determinarà què es pot fer, qui ho farà i quan ho farem. Per 

tal de facilitar aquesta tasca, presentem a continuació una fitxa que ens permet 

resumir de forma molt simple tota aquesta informació. Cal dir, que és un exemple i 

que en mida de lo possible es seguirà fent durant cada any consecutiu. 

 
Objectiu: Ser diferent a la resta i premiar als nostres clients de la millor manera possible ja que s’ho mereixen 

Data prevista Accions a realitzar Pressupost 

02.01.20XX Donem la benvinguda a l’any nou obsequiant amb un 

calendari anual a tothom que vingui al nostre centre 

275€ / 100 calendaris 

05.01.20XX Obsequiem a tots aquells que vinguin a l’òptica una 

camussa i un líquid per netejar les ulleres 

250€/ 50 lots 

Rebaixes d’hivern Articles rebaixats - 

19.03.20XX Al ser el dia del pare, tenim un 20% addicional de 

descompte en les ulleres de sol d’home 

0€ 

Pasqua Regalem ous de pasqua de xocolata a tots els nens 5€/ 30 ous de xocolata 

25.06.20XX Tindrem una mica de coca de St. Joan per degustar a 

tothom que vingui 

25€ 

Rebaixes d’estiu Articles rebaixats - 

12.09.20XX Com a motiu de la tornada a l’escola, farem un 

descompte addicional en el preu de les muntures per la 

canalla 

 

- 

Castanyera Obsequiarem a tothom que vingui amb una paperina de 

castanyes 

25€/ 3Kg de castanyes 

Festa major del poble Obsequiarem a tothom un lot amb una camussa i un 

líquid d’ulleres. 

250€/ 50 lots 

Vacances de Nadal Articles seleccionats amb un 10% de descompte 

addicional 

 

- 

Taula 12. Accions que es portaran a terme a l’empresa així com el pressupost que suposaran i la data 
prevista d’acció 
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5.4. Previsió de vendes 

 
Tot i que aquest punt, apareixerà amb més detall a la part financera, és de gran 

importància pel pla de màrqueting.  

 
Període de temps Vendes 

Any d’inauguració 2015 108.000€ 

Any consecutiu 2016 150.000€ 

Any consecutiu 2017 170.000 € 

Any consecutiu 2018 252.000 € 

Any consecutiu 201X ... 

Taula 13. Previsió de vendes durant els anys consecutius a la inaguració de l’empresa 

El que es d’esperar es que el primer any sigui fluix ja que no serem coneguts encara al 

poble i com és normal cal un període de temps per crear un vincle. De manera que tal i 

com es veu a la taula anterior, el primer any s’espera una facturació molt baixa, amb 

pocs beneficis i mica en mica, es vol arribar a obtenir beneficis i una bona facturació. 

Per tal de preveure una mica més a fons aquestes ventes, adjuntem una següent taula: 

 

 

Ventes any 1 Ventes any 2 

Unitats per mes Unitats per mes 

Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Muntur
es 20 20 25 

1
8 

1
6 

17 15 18 23 20 
1
5 

1
7 

22 23 25 20 18 18 18 23 26 23 25 25 

Graduat 

Muntur
es Sol 

11 7 7 5 8 13 13 18 13 5 6 
1
0 

15 12 13 7 18 20 20 18 14 9 8 10 

LC 7 7 8 7 7 10 15 18 10 10 
1
0 

1
0 

9 9 9 9 12 15 15 16 15 13 16 16 

Fons 
d’ull 

8 6 7 5 8 7 7 6 9 8 5 5 10 10 11 9 10 8 12 7 8 10 11 9 

PIO 10 8 9 6 8 9 7 6 6 8 
1
0 

1
0 

8 10 11 10 9 9 14 9 8 10 11 9 

Lents 
oftàlmiq

ues 
46 48 58 

4
2 

3
8 

40 35 42 35 46 
3
8 

4
2 

50 52 56 48 42 46 46 54 58 50 60 62 

Accesso
ris 

 
1 2 4 5 4 5 5 5 4 8 6 2 3 6 8 4 5   8 4 3 9 10 9 9 

Líquids 4 5 8 5 7 8 9 10 9 8 7 3 5 6 10 9 10 9 10 10 11 9 8 10 

Total 
10
7 

10
3 

12
6 

9
3 

9
5 

10
9 

10
6 

12
3 

10
9 

11
3 

9
7 

9
9 

12
2 

12
8 

14
3 

11
6 

12
4 

13
3 

13
9 

14
0 

14
9 

13
4 

14
8 

15
0 

 1280 unitats anuals 1626 unitats anuals 

Taula 14. Recull de vendes aproximat per articles en els mesos compresos del primer any i el segon any 
consecutiu a la posada en marxa d’EcoVisual 
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Com es pot veure, després de la anàlisis de les ventes durant dos anys consecutius (el 

primer any correspon al de la obertura d’EcoVisual), hem aconseguit arribar a superar 

les ventes en el segon any en un total aproximat de 346 articles més. Això alhora de la 

facturació, pot arribar a ser tal i com hem vist en la taula anterior de 42.000 € de 

diferencia. 

A més en aquesta segona taula, es pot veure el total d’unitats venudes depenent del 

tipus d’article cada mes. Els mesos de juny, juliol, agost, setembre corresponen als 

mesos de més feina i de més vendes. En canvi, el mes d’abril correspon a un mes força 

més fluix. Aquest anàlisi ens pot servir per identificar els mesos més fluixos i actuar per 

tal de que les vendes vagin pujant. 

 

 

 

6. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 

 

6.1. Personal i planificació 

 

Les tasques a desenvolupar en el negoci seran les següents: 

 Realitzar comandes i devolucions 

 Recepció i introducció d’articles a l’estoc 

 Establir polítiques i promocions per tal d’incrementar el marge brut per període 

 Adaptar els articles a les demandes dels clients i la moda 

 Atendre i assessorar a la clientela oferint un servei de qualitat en tots els 

aspectes (revisions, graduacions, proves, consells...) 

 Cobro als clients 

 Tancament de caixa diari 

 Canviar l’aparador rutinàriament 

 ... 

 

Per tal de poder dur a terme aquestes tasques, tindrem a dos treballadors a jornada 

completa: 

- L’emprenedor, el qual serà qui gestioni el negoci. Aquesta persona haurà de ser 

graduat en òptica i optometria, ja que la norma exigeix que la persona que 

dirigeix el negoci ha de ser un òptic inscrit en el Col·legi Nacional d’Òptics 

Optometristes.  Les funcions a càrrec de l’emprenedor seran les de gestionar el 

negoci i a més realitzar els exàmens optomètric, les proves de lents de contacte, 

teràpies visuals... i totes aquelles tasques que requereixin de la formació d’un 

òptic optometrista. 
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- A més de l’emprenedor, tindrem a un treballador el qual ajudarà a la 

col·laboració de l’atenció al client per tal de que no estiguin desatesos en cap 

moment. 

 

Cal dir que segons l’evolució de les ventes si el nivell de la concentració de les 

mateixes, existirà la possibilitat de contractar a una altre persona. 

 
SALARIS 

TIPUS DE CÀRREC €/ mes 

Emprenedor i director tècnic com a òptic optometrista 1.655,61 

Ajudant de botiga 998,48 

Cost mínim del personal  2.654,09 

Taula 15. Personal de l’empresa junt amb el seu salari al mes 

 

6.2. Formació 

 

Com s’ha comentat en repetides ocasions, l’emprenedor de l’empresa serà un òptic 

optometrista inscrit al col·legi nacional d’òptics optometristes. A banda d’això es 

recomanable que aquest òptic assisteixi a diferents congressos, fires, cursos ja que en 

aquest sector existeixen constant novetats que el client sol·licita cada vegada més. 

 

De manera que l’emprenedor d’EcoVisual, tindrà els coneixements bàsics per a la 

gestió del negoci agrupats de la següent manera: 

 

- Organització i gestió de l’establiment 

- Política de preus, estudi de costos, màrqueting i promocions 

- Informàtica i maneig del software del sector 

 

Pel que fa al altre treballador, es imprescindible que sàpiga tractar amb el públic i ajudi 

a assessorar als clients sobre les ulleres o els productes que es comercialitzen a 

l’establiment. 
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7. PLA ECONÒMIC-FINANCER 

 

7.1. Pla d’inversions inicials 

 

La quantificació necessària per iniciar el negoci es desglossa en els següents apartats: 

 

7.1.1. Les instal·lacions 

 

7.1.1.1. Localització del local 

 

EcoVisual es situarà al centre del 

municipi de Collbató, justament a la 

plaça de l’església. Collbató està situat a 

la comarca del Baix Llobregat tal i com 

hem anat explicant al llarg del Pla de 

Negoci i, a 47.2 Km de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2. Característiques bàsiques del local 

 

S’ha de comentar que Sanitat exigeix per aquest tipus de negoci que aquest tingui unes 

dimensions mínimes, de manera que les activitats es puguin dur a terme de forma 

correcte.  

Així doncs, EcoVisual, té una superfície mínima de 80m2 dividida en: 

 

- Zona de venda al públic amb una superfície aproximada de 40m2. Aquesta zona 

estarà destinada a l’exposició dels productes i articles que oferim i a l’atenció 

dels clients. 

- Gabinet optomètric amb una zona d’uns 22 m2. En aquí es faran els exàmens 

optomètrics, amb les proves complementàries i on es faran tota una sèrie de 

probes als clients. 

- Zona de prova de lents de contacte d’uns 5 m2, aquesta zona disposa d’una 

taula amb un bon mirall on el pacient podrà practicar tranquil·lament a posar i 

treure les lentilles. 

- Despatx, per a teràpies visuals i altres qüestions d’uns 5,5 m2  

Imatge 24. Mapa en planta de la situació georgràfica 
d’EcoVisual al municipi de Collbató 
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- Taller, amb una superfície de 6 m2, on es podrà procedir amb el muntatge 

d’ulleres o ajustos pertinents. 

- Magatzem, d’uns 3 m2. 

- Servei, per us personal amb 4,5 m2. 

 

Preu d’adquisició: 80.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGENDA 
Zona de venda 

Taller 
Gabinet optomètric 

Gabinet de contactologia 
Despatx i gabinet per 

sessions TV 
Lavabo 

Magatzem 

Imatge 25. Plànol en planta de l’establiment  
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7.1.1.3. COST PER CONDICIONAMENT DEL LOCAL 

 

En aquí s’inclouen els conceptes relatius a: 

 
CONDICIONAMENT EXTERN 

TIPUS COST 

Ròtol il·luminat amb el logo de l’empresa ocupant el 

llarg de l’entrada 
250€ 

TOTAL 250€ 

Taula 16. Articles i cost per l’acondicionament extern de l’empresa 

 
CONDICIONAMENT INTERN 

TIPUS COST 

Pintar les parets de color blanc 800€ 

Col·locar parquet en tot l’establiment, Kronopol 

laminat 

960€  

(12€ / m
2
) 

 

Instal·lació de llums LED (XX llums) 
1700€ 

(8€ per bombeta) 

Instal·lació de plaques fotovoltaiques 

3560€  

(KIT 12 plaques solars per autoconsum de 

2000W i 

375€ instal·lació) 

Instal·lació d’un descalcificador d’aigua 470€ 

Instal·lació d’aire acondicionat  1450€ 

Moble de lavabo amb mirall 260€ 

Wàter i aixeta 230€ 

Accessoris lavabo 10€ 

TOTAL 9.440€ 

Taula 17. Articles i cost per l’acondicionament intern de l’empresa 

 

- Mobiliari i decoració 

 

ZONA DE VENDA 

TIPUS COST 

Mostrador 200€ 

10 Expositors de muntures de vista amb clau 250€ 

10 Expositors de muntures de sol amb clau 250€ 

Mobles auxiliars per els estoigs de les muntures 220€ 

Expositors per a lents de contacte 30€ 

Expositors per a líquids de manteniment de 

lents de contacte 
35€ 

Dues taules de venda amb calaixos 350€ 

3 cadires de rodes 180€ 
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6 cadires amb potes 300€ 

2 calaixeres 375€ 

Prestatgeria  60€ 

TOTAL 2.250€ 

Taula 18. Articles necessaris per per a l’acondicionament de la zona de venda i el preu corresponent 

 

ZONA DE GABINET 

TIPUS COST 

2 Taules 250€ 

 3 cadires de potes 150€ 

2 cadires de rodes 120€ 

TOTAL 520€ 

Taula 19. Articles necessàris per a l’acondicionament de la zona del gabinet optomètric 

 

- Equipament 

 

La maquinària amb la que comptem per a donar un servei òptim i de qualitat són les 

següents: 

 

TIPUS COST 

GABINET 

MAQUINÀRIA 

Foròpter 2.090€ 

Caixa de lents 102 unitats 263€ 

Retinoscopi 1.000€ 

Frontofocòmetre digital 1.200€ 

Làmpara d’hendidura 1.963€ 

Queratòmetre 1.800€ 

Oftalmoscopi 500€ 

Retinògraf 15.000€ 

Tonòmetre d’aire 12.000€ 

Esfigmomanòmetre 15€ 

DIAGNÒSTIC 

Oclusors 
Oclusor doble: Maddox + lent 

vermella 
39,90€ 

Punts de fixació Cub de fixació per nens 28,90€ 

Retinoscopia 
Regles esquiascòpica 170€ 

Flippers 26,90 

Visió binocular 
Barra de prismes horitzaontal i vertical 175€ 

Llums de worth 26,90€ 

Test estereòpsis fina i 

aguda 

Test de la mosca amb ulleres 

polaritzades 
165€ 

Teràpia visual Vectogrames no il·luminats 67€ 
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Set bàsic TV 

Cartes acomodatives, casrtes 

antisupressió, barres de lectura, tires 

sacàdiques, oclusors, flippers esfèrics, 

flippers prismàtics, ulleres R/V, pilotes 

de teràpia 

430€ 

Altres indispensaris 

Ullera de proba 115€ 

Cilindre creuat 35€ 

Caixa de baixa visió 1.000€ 

TALLER 

Ultra sonidos 65€ 

Ventilet 200€ 

Biselladora automàtica 23.000€ 

Banc de taller amb eines especials 1.500€ 

Conjunt per soldar muntura metàl·lica 90€ 

TOTAL 69.965,50€ 

Taula 20. Maquinària necessària per la zona del gabinet optomètric i per la zona de taller i el seu cost 

 

- Equip informàtic 

 

TIPUS COST 

3 ordinadors: un pel mostrador, un per la taula 

de venda i l’últim pel gabinet 
1400€ 

Caixa portamonedes 65€ 

Impressora multifunció inalàmbrica amb fax 139€ 

Software 400€ 

TOTAL 2004€ 

Taula 21. Equip informàtic necessari i el seu cost 

- Adquisició del stock inicial 

 

La primera compra aproximada que faríem, es mostra a continuació: 

 

ARTICLES COST IVA TOTAL+IVA 

Ulleres de sol 1.600€ (16%) 256€ 1.856€ 

Altres articles 14.400€ (7%) 1008 15.408€ 

Materials d’oficina, 

bosses... 
600€ 96€ 696€ 

TOTAL 17.960€ 

Taula 22. Articles necessàris per a l’stock inicial i el seu cost 

Hem separat la primera compra degut a que el percentatge d’Iva que s’aplica no es el 

mateix per ulleres de sol (16%) que per la resta d’articles (7%) 
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Tal i com em explicat, aquesta quantitat només cobreix una sèrie d’articles bàsics per 

poder començar l’activitat. Per garantir l’èxit del negoci serà necessari que ampliem la 

quantitat d’estoc amb els ingressos obtinguts. 

 

- Costos inicials 

 

Dins d’aquest apartat s’inclouen: 

 

COSTOS DE CONSTITUCIÓ 

TIPUS COST 

Projecte tècnic 1200€ 

Tasses de l’ajuntament 200€ 

Contractació d’aigua 100€ 

Contractació llum 150€ 

Contractació telèfon 50€ 

Cost de notaria 100€ 

Cost de gestor 150€ 

Documentació necessària per l’activitat 55€ 

TOTAL 2005€ 

Taula 23. Costos inicials de construcció 

 
FINANCES DIPOSITADES COST 

Garantia de finança del local 1700€ 

TOTAL 1700€ 

Taula 24. Cost de les finances dipositades 
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7.2. Balanç de situació inicial 

 

7.2.1. Conta de resultats 

 

Un cop estudiats els anàlisis anteriors (previsió de ventes, costos inicials...) durant els 

primers tres anys de l’empresa, s’ha de determinar si passat aquest període, l’empresa 

obté els beneficis esperats i per tant, sabrem si l’empresa té o no viabilitat financera. 

 

 

CONTA DE RESULTATS DELS TRES PRIMERS ANYS A L’EMPRESA 

 ANY 1 (€) ANY 2 (€) ANY 3 (€) 

Ventes 108.000 150.000 170.000 

Cost de ventes 35.235 45.524 53.657 

Marge brut 72.765 104.476 116.343 

Costos fixes -49.500 -49.514 -49.250 

 Personal -36.000 -36.000 -36.000 

 Despeses comercials -3.500 -3.300 -3.000 

 Despeses generals -10.000 -10.214 -10.250 

Benefici abans de les amortitzacions +23.265 +54.962 +67.093 

 Amortizaciones -6.000 -12.000 -18.000 

Benefici de l’explotació +17.265 +42.962 +49.093 

 Resultats financers -9.000 -9.000 -9.000 

Benefici abans d’impostos +8.265 +33.962 +40.093 

 Impostos (30%) -2.479,50 -10.188,60 -12.027,90 

Benefici després d’impostos +5.785,50 +23.773,40 +28.065,10 

Taula 25. Taula de la conta de resultats dels tres primers anys de l’empresa 

 

 

Com es pot veure a la taula, dins del primer any, apareix un petit benefici dins 

l’empresa. Això és bo ja que les expectatives d’èxit de l’empresa són favorables. A 

mida que passa el temps a l’empresa, observem que hi ha més ventes i per tant més 

cost de les mateixes però s’observa que el benefici en el segon any és molt més gran 

que en el primer i per tant, es pot dir que l’empresa ha complert la seva missió que era 

obtenir beneficis suficients a partir del segon any 
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7.2.2. Actiu 

 

Els actius es classificaran en no corrents i corrents: 

 

o Actiu no corrent: són tot el conjunt d’actius que no corresponen a bens i drets 

els quals durant el mateix any a l’empresa no es converteixen en efectiu sinó 

que, resideixen a l’empresa duran més d’un exercici. 

 

o Actiu corrent: correspondrà a tots aquells elements que l’empresa espera 

vendre, consumir o realitzar, els quals són més susceptibles de convertir-se en 

efectiu en un període inferior a un any. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL: ACTIU 

 ANY 1 (€) ANY 2 (€) ANY 3 (€) 

ACTIU NO CORRENT 170.624,50 164.625,50 158.624,50 

Immobilitzat  material 158.429,50 152.429,50 146.429,50 

 Terrenys i bens naturals 80.000 80.000 80.000 

 Construccions 0.00 0.00 0.00 

 Eines i maquinària 69.965,50 69.965,50 69.965,50 

 Elements de transport 0.00 0.00 0.00 

 Equips d’informàtica 2.004 2.004 2.004 

 Instal·lacions tècniques 9.190 9.190 9.190 

 Mobiliari 3.270 3.270 3.270 

 Amortitzacions acumulades -6.000 -12.000 -18.000 

Immobilitzat intangible 3.005,00 3.005,00 3.005,00 

 Aplicacions informàtiques 1.000 1.000 1.000 

 Concessions administratives 2.005 2.005 2.005 

 Patents i marques 0.00 0.00 0.00 

 Fons de comerç 0.00 0.00 0.00 

Inversions immobiliàries 9.190,00 9.190,00 9.190,00 

 Inversions en terrenys i bens naturals 0.00 0.00 0.00 

 Inversions en construccions 9.190,00 9.190,00 9.190,00 

ACTIU CORRENT 23.960,00 36.123 42.789 

Existències 17.960 30.123 36.789 

 Matèries primes 17.960 30.123 36.789 

 Productes acabats 0.00 0.00 0.00 

Deutes comercials 0.00 0.00 0.00 

 Clients 0.00 0.00 0.00 

Efectiu i altres líquids actius equivalents 6.000 6.000 6.000 

 Banc o caixa 6.000 6.000 6.000 

ACTIU TOTAL +194.584.50 +200.748,50 +201.413.50 

Taula 26. Balanç de situació de l’actiu durant els tres primers anys de l’empresa 

 

Com es pot veure en aquesta balanç de situació de l’actiu, durant el primer any, l’actiu 

no corrent és major que en la resta d’anys consecutius, això és degut a que poc a poc 

es va amortitzant la maquinària i per tant l’actiu no corrent de l’empresa va 



 

Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa 
© Universitat Politècnica de Catalunya, any 2014. Tots els drets reservats 64 

disminuint. Passa exactament al contrari en el cas de l’actiu corrent, el primer any 

tenim el valor més baix recollit al balanç i a mesura que augmenta la vida de l’empresa 

aquest valor va augmentant, de manera que l’actiu total augmenta cada any 

suficientment com per obtenir beneficis. Aquest valor serà igual al balanç de situació 

del passiu que es mostra a continuació. 

 

7.2.3. Passiu 

 

Tota l’estructura econòmica o bé actiu inicial de l’empresa generarà una sèrie de 

necessitats financeres. Aquestes fonts de financiació es recullen en el balanç passiu de 

situació, el qual es divideix en dos grans grups: 

 

- Patrimoni net o fonts pròpies: capital escrit i no exigit. 

- Passiu o recursos aliens: Dividit en dos: 

o Passiu no corrent: recull aquelles obligacions les quals es 

cancel·laran a llarg termini. 

o Passiu corrent: recull aquelles obligacions les quals es cancel·laran a 

curt termini. 

 

BALANÇ DE SITUACIÓ INICIAL: PASSIU 

 ANY 1 (€) ANY 2 (€) ANY 3 (€) 

PATRIMONI NET 30.785,50 48.773,40 53.065,10 

Fonts pròpies 30.785,50 48.773,40 53.065,10 

 Capital 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

 Resultats exercicis anteriors 5.785,50 23.773,40 28.065,10 

Subvencions i donacions 0.00 0.00 0.00 

PASSIU NO CORRENT 160.000 150.000 145.000 

Deutes amb entitats de crèdit a ll/t 160.000 150.000 145.000 

PASSIU CORRENT 3.799 1.975,10 3.348,40 

Deutes a curt termini 1.249 987.10 763.20 

 Deutes amb entitats de crèdit 1.249 987.10 763.20 

Creedors comercials i altres contes a pagar 2.550 988 2.585,20 

 Proveïdors 2.550 988 2.585,20 

 Altres creedors 0.00 0.00 0.00 

PASSIU TOTAL +194.584.50 +200.748,50 +201.413.50 

Taula 27. Balanç de situación del passiu durant els tres primers anys de l’empresa 

 

En el balanç de situació del passiu, es pot veure com el patrimoni net cada any va 

augmentant, això es degut a l’augment del benefici després d’impostos recollit a la 

conta de resultats de l’empresa Taula 25. I, contràriament, el passiu no corrent va 

disminuint ja que els deutes es poden anar pagant gràcies als beneficis obtinguts.  
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7.3. Viabilitat econòmica financera 

 

La viabilitat financera de l’empresa té com a objectiu demostrar que la nostre empresa 

té una liquidés suficient per fer front a tots els costos corrents que es vagin generant al 

llarg dels tres primers anys de funcionament.  

 

Com hem observat en la taula nº5464654 de la conta de resultats de l’empresa durant 

el tres primers anys, queda demostrat que tots els saldos, són positius (≥0) i per tant, 

l’empresa en aquest cas, és viable. 

 

En aquest cas, crec que EcoVisual ha aconseguit tant ràpidament beneficis degut a la 

diferència que marca amb la resta d’empreses dins del sector de l’òptica i l’optometria. 

Les seves instal·lacions basades amb energies alternatives, suposa un estalvi prou 

important dins les despeses comercials de l’empresa que fan que aquests diners 

puguin anar repartits per a uns altres bens.  

 

 

 

8. Conclusió  

 

Un cop finalitzat tot aquest pla de negoci de la meva empresa: EcoVisual, puc afirmar 

que el seu futur és positiu ja que a través de l’estudi del balanç inicial, s’ha vist que a 

partir del primer any d’obertura, es creen uns petits beneficis que a mida que passa el 

temps es fan més grans i amb moltes més ventes a l’empresa.  

Tot això no només és positiu alhora de valorar els ingressos de l’empresa sinó que és 

molt satisfactori saber que la gent que hi arriba, es decanta per una atenció visual de 

qualitat amb un examen optomètric complert i amb tota una sèrie de probes 

complementàries que faran que el seu diagnòstic sigui el més complert possible. 

 

A més, crec que la decisió de crear un establiment d’òptica amb l’ús d’energies 

renovables i amb la venta de productes biodegradables, crida molt l’atenció a tots 

aquells als que li agrada la natura i pensen que amb una mica d’esforç, es pot obtenir 

el mateix resultat però amb unes característiques ben diferents: protegir el medi 

ambient i adquirir un producte natural. Aquest fet, crec que ha estat un punt positiu 

per a l’empresa ja que no tots els establiments d’òptica de la comarca compten amb 

aquest tipus d’instal·lacions i amb aquest productes d’última generació i de qualitat. 
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