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Resum 

Tot i que existeixen supermercats que ofereixen realitzar la compra per internet i cada cop 

aporta més avantatges, una gran part de la població prefereix estar en contacte amb els 

productes frescos com són les verdures, la carn i el peix. A partir d’aquí, neix un nou 

concepte de supermercat que uneix la compra telemàtica dels productes envasats amb la 

compra presencial dels productes frescos en un mateix establiment. 

Com es veurà de forma repetitiva al llarg del pla d’empresa, es busca una fusió entre la 

innovació i la tradició, buscant sempre la proximitat amb el client. És per aquest motiu que 

es decideix començar a implementar aquesta idea a Molins de Rei, un poble de l’àrea 

metropolitana de Barcelona, d’uns 25.000 habitants i que farà de prova pilot per veure 

l’acceptació del públic.  

Per dur a terme la realització del pla d’empresa, s’ha fet un estudi de l’entorn per conèixer 

el tipus de competència amb la qual es toparà, conèixer els que ja han emprat la tecnologia 

i el tipus de societat a la que s’ofereix el comerç. És important també valorar els canvis de 

conducta que han patit els consumidors al llarg dels últims anys. 

Un dels apartats amb més pes és el pla de màrqueting, que serveix per determinar les 

necessitats reals del mercat i definir els clients potencials. A partir del màrqueting mix, 

s’analitza el producte, el servei ofert, la comercialització i la promoció dels articles venuts. 

Definit ja el pla de màrqueting a seguir, cal definir el pla d’operacions, descrivint els 

processos que calen dur a terme per al bon desenvolupament dels processos de compra. 

Finalment, inclou la planificació temporal que cal seguir fins a l’obertura del supermercat. 

També es realitza l’estructura organitzativa on es descriuen tots els llocs de treball 

necessaris per implementar el supermercat. Les persones que integren el supermercat són 

el motor de l’empresa i per un bon funcionament cal tenir una bona estratègia de recursos 

humans.  

Per acabar el pla d’empresa, s’estudia la viabilitat econòmica d’aquesta. Després de fer una 

previsió dels ingressos que pot obtenir aquest nou supermercat i fer una anàlisi de la 

inversió inicial necessària, s’estimen les despeses que poden aparèixer. Per analitzar la 

viabilitat econòmica, es calculen diferents ràtios a partir del compte de resultat i balanç 

provisionals.  
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1. Introducció 

1.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del present projecte és la realització d’un pla d’empresa a partir de la 

necessitat de reinventar la idea de supermercat. El nom escollit per dur a terme aquesta 

nova idea és MercaTech.  

La missió de MercaTech és la d’introduir la tecnologia més innovadora al supermercat tot 

aconseguint una harmonia amb un mercat convencional, oferint un servei per a tot tipus de 

clients. 

1.2. Abast del projecte 

Per aconseguir l’objectiu principal del projecte i realitzar un pla d’empresa que apropi a 

l’èxit, es fixen els següents elements claus: 

 Presentació de la idea i origen de negoci: Es farà una descripció general de 

l’activitat que desenvoluparà l’empresa. 

 Estudi de mercat: Permet marcar uns objectius comercials a partir de l’entorn de 

l’empresa. S’ha d’analitzar el tipus de comerç alimentari i la tecnologia que es pot 

aplicar. 

 Pla de màrqueting: Servirà per instrumentar els mecanismes que permetin 

despertar l’interès del públic i obtenir beneficis. Defineixen els objectius comercials i 

es detallen les estratègies i accions que s’han de dur a terme a curt termini per tal 

d’assolir els objectius marcats. 

 Forma jurídica i obligacions fiscals: S’ha de definir la forma jurídica que vol prendre 

l’empresa. A l’hora de contractar el personal s’ha d’establir la política de recursos 

humans i la relació contractual que tindran amb l’empresa.  

 Pla econòmic-financer: Cal visualitzar la previsió dels resultats de l’empresa pels 

propers 5 anys. Per això, el pla econòmic ha d’incloure: el pla d’inversió, el balanç 

de situació, el compte de pèrdues i guanys, el flux de tresoreria i el punt d’equilibri. 
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2. Presentació de l’empresa 

MercaTech neix a partir de la necessitat de reinventar la definició de supermercat degut als 

nous estils de vida del segle XXI, on cada vegada es té menys temps per realitzar la 

compra però el client continua buscant productes de qualitat. MercaTech serà una nova 

marca revolucionària dins el món del supermercat.  

És la combinació d’un supermercat interactiu amb un mercat tradicional. En una mateixa 

ubicació, el client té l’opció de realitzar la compra de productes envasats d’una manera 

còmoda i senzilla, i poder-ho combinar comprant a les parades de mercat on trobarà 

productes de proximitat i d’alta qualitat. Així doncs, el seu nom és la fusió de les dues 

branques del mercat: Merca que prové de Mercat, que és la zona on el client trobarà els 

productes frescos i Tech que prové de Technology, la part on el client realitzarà la compra 

dels productes envasats amb l’ajuda de la tecnologia. 

A la zona Tech el client disposa d’unes pantalles tàctils des d’on realitzarà la compra de 

begudes, aliments congelats, aliments dietètics, làctics, productes d’higiene personal, 

drogueria i neteja, productes per les mascotes... Tot comença passant per un lector la 

targeta de fidelitat del client on el sistema obtindrà les dades de l’usuari i així el programa 

s’hi dirigirà de forma personalitzada. Un cop finalitzada la compra, segons el nombre de 

clients que es trobin en aquell moment a MercaTech, entre altres variables, el programa 

indicarà el temps estimat d’espera per la recepció de la seva comanda. Per rebre la 

compra, el client disposarà de tres opcions: recollir-la a la mateixa planta on es troba el 

supermercat, amb el seu vehicle a l’aparcament o bé escollir l’opció d’entrega a domicili. 

Les comandes es preparen a partir de les dades rebudes a través de l’aplicació a partir de 

la qual es realitza la compra. Cada tipologia de producte es troba emmagatzemat en 

diverses estanteries: alimentació general, begudes, làctics, frescos i congelats, drogueria i 

perfumeria, infants i mascotes. Els productes congelats s’emmagatzemaran en una cambra 

frigorífica per mantenir les seves propietats. La comanda s’entrega en capses de cartó amb 

un alt percentatge de reciclat.  

La zona Merca aporta el concepte tradicional de mercat. Es tracta d’una zona amb diferents 

parades com les que ja es troben avui en dia als mercats municipals. El client hi pot 

comprar carn, peix, fruites i verdures i pastisseria, així com menjar preparat de qualitat. 

Aquests productes es comercialitzen a mà del client, o sigui, és ell qui recull la compra a la 

mateixa parada on realitza la compra. Per tal d’aconseguir un major nombre de clients i 

aportar un al·licient més a MercaTech, aquesta zona també oferirà un espai de Cuines del 

Món que inclou parades de cuina oriental, italiana i menjar ecològic. Aquest espai, que 
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comptarà amb productes d’alta qualitat, es considera adient incloure’l degut al canvi de 

costums alimentaris i l’àmplia varietat que aporta. Finalment, l’espai comptarà amb una 

zona de restauració i una zona d’activitats. 

2.1. Tipologia de comerç 

Segons la classificació elaborada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 

Catalunya [Ref.1], MercaTech S.L. neix com un comerç mixt que engloba grans 

magatzems, hipermercats, magatzems populars, economats i cooperatives de consum, 

comerç al detall de tota mena d’articles, inclosa l’alimentació i les begudes.  

2.2. Missió, visió i valors 

La missió que persegueix MercaTech és la d’oferir als seus clients un supermercat modern 

i de qualitat, on el client trobi la satisfacció de realitzar la compra d’una manera còmoda i 

senzilla.  

Els elements que permetran a MercaTech marcar la diferència amb els altres comerços 

alimentaris, a part de la innovació tecnològica són els següents: 

Posar en valor el coneixement del producte i la professionalitat: a les pantalles tàctils on el 

client realitzarà la compra grossa, hi ha l’opció de veure el contingut del producte, els 

al·lèrgens, productes semblants... 

Potenciar la proximitat i la comoditat de l’establiment: MercaTech neix al mig del poble. És 

de fàcil accés tant a peu com amb un vehicle. Al mercat es venen productes de proximitat i 

no es perd el tracte personal del mercat tradicional. A la zona Tech, també s’ofereixen 

productes de proximitat, que s’indica a la fitxa del producte. 

Un ampli assortiment de productes en què destaqui la varietat d’alternatives dins les 

mateixes línies: a les pantalles tàctils el client té l’opció de veure els productes similars a 

l’escollit, amb els diferents preus i té l’opció de canviar-lo. Generar confiança en la qualitat i 

garantia dels productes que s’ofereixen. 

Rapidesa en la provisió del producte: Un cop realitzada la compra a partir de la pantalla 

tàctil, el programa marca el temps estimat d’entrega. Així doncs el client pot realitzar les 

compres al mercat, o bé anar al servei de restauració fins que espera la seva comanda. 

Oferir serveis complementaris al client: MercaTech inclou un aparcament des d’on el client 

pot recollir la seva compra. El client pot anar a comprar lliurement al mercat sense haver de 
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carregar la compra grossa. S’ofereix el servei d’entrega a domicili. També es proposen 

diverses activitats de caràcter setmanal per aconseguir una àmplia cartera de clients així 

com la seva fidelització. 

Atenció al client amb tracte personalitzat, de qualitat, amable i cordial: A la zona Merca, el 

client toparà amb el mercat tradicional, amb un tracte proper i especialitzat amb anys 

d’experiència al sector. A la zona Tech, la tecnologia no serà una barrera per obtenir un 

tracte personalitzat, ja que el programari utilitzat ha de ser proper al client, fàcil d’utilitzar, 

amb l’opció de preferències de productes personalitzades pel client. A l’hora de contractar 

el personal que servirà els productes de Tech també es prioritzarà el tracte amable, cordial i 

de qualitat. 

Accessibilitat: Tant l’interior del comerç (paviment, mobiliari, lavabos, senyalització...) com el 

programari de Tech, serà accessible per a tot tipus de client, sobretot donant rellevància a 

la gent gran i als usuaris discapacitats. 

2.3. Forma jurídica 

La forma jurídica de MercaTech és una Societat de Responsabilitat Limitada en la que el 

capital social, dividit en participacions socials indivisibles i acumulables que no es poden 

incorporar a títols negociables ni denominar-se accions, està integrat per les aportacions de 

tots els socis, que no respondran personalment dels deutes socials. El nom de la societat 

per tant, serà MercaTech S.L. 

MercaTech S.L. neix com a una societat de capital de caràcter mercantil i personalitat 

jurídica pròpia. La seva denominació no pot ser idèntica a la de cap altra societat existent i 

s’ha d’obtenir a través del Registre Mercantil.  

Número de socis 

Tot i que no existeix un nombre mínim ni màxim de socis per poder constituir una Societat 

Limitada, MercaTech S.L. es constitueix a partir de 3 socis fundadors. Els tres socis seran 

socis treballadors de l’empresa, que seran els encarregats de diferents sectors de 

l’empresa i el director general de MercaTech. Tots els socis tenen dret a: 

 Participar en el repartiment de beneficis i al patrimoni resultant de la liquidació de la 

societat 

 Participar en les decisions socials i ser escollits com administradors 
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Capital social 

El mínim legal és de 3.005,06€ totalment desemborsat en el moment de la constitució, i no 

existeix límit màxim. En el cas de MercaTech el capital aportat serà 250.000 € de la forma 

següent: dos socis fan una aportació de 75.000 € cadascun i el tercer soci fa una aportació 

de 100.000 €.  El capital social es divideix en participacions socials. La transmissió del 

capital social té limitacions legals, la resta de socis té preferència respecte a tercers. 

Domicili Fiscal 

Carrer del Molí, 8. Molins de Rei 

Objecte Social 

MercaTech S.L., es una empresa que es dedica a la comercialització i venda de tot tipus de 

productes alimentaris, així com productes de drogueria, perfumeria i objectes per a ús 

personal i en general els propis dels supermercats així com qualsevol altra activitat derivada 

o relacionada amb l’objecte social.   

Junta General de socis 

És l’òrgan màxim de deliberació i presa de decisions. Es convoca pels administradors als 

sis primers mesos de l’any per presentar la gestió realitzada, aprovar els comptes anuals i 

el repartiment del resultat. Els comptes anuals i l’informe de gestió hauran de ser revisades 

per auditors de comptes. 

També es tracten temes importants com pot ser un canvi d’estatuts, nomenaments 

d’administradors. Es poden convocar de caràcter ordinari o extraordinari, sempre que els 

socis que la sol·licitin representin un 5% del capital social. 

Obligacions fiscals 

Les societats de responsabilitat limitada tributen per l’impost de societat i l’IVA. 

L’Impost de societats és un impost personal i directe que grava l’obtenció de renta per part 

de les societats que resideixen al territori espanyol en contraposició a l’IRPF.  

Tipus general: A partir de 2016 serà d’un 25%. Durant els dos primers anys s’aplica un tipus 

reduït del 20, aplicable durant dos anys a les societats constituïdes a partir de l’1 de gener 

de 2013. S’aplica al primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva (i per 

tant no obligui a pagar l’impost de societats) i al següent.  
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3. ANÀLISI DE L’ENTORN 

Un negoci neix envoltat de molts factors que intervindran al seu desenvolupament. Tots els 

factors amb què toparà han de ser analitzats i tractats per tal de minimitzar-ne els efectes 

negatius que poden sorgir i maximitzar-ne els positius. Aquest apartat que s’exposa a 

continuació és l’estudi dels diferents entorns on neix MercaTech. 

3.1. Entorn competitiu 

Cal remuntar a l’inici de la civilització per trobar-se amb el primer tipus de comerç 

alimentari. Aquest fet implica que, tot i que han anat variant al llarg dels segles, cada cop hi 

ha més comerços dedicats a l’alimentació. Hi ha els que aposten per una alta qualitat dels 

seus productes sense importar els preus d’aquests, que estan dirigits a famílies d’alt poder 

adquisitiu o bé els que juguen amb el mínim benefici possible per tal d’arribar a tot el públic 

gràcies als preus baixos que ofereixen.  

3.1.1. Tipus de comerç alimentari 

a. Hipermercats 

Són comerços al detall, amb un sistema de vendes d’autoservei amb una superfície per 

sobre dels 2500 m2, normalment localitzats a la perifèria de grans ciutats i pobles. 

Normalment ofereixen un major nombre de productes, especialment de no alimentació que 

fan que augmenti el marge de guany. 

El seu objectiu principal és el de facilitar la compra periòdica, realitzant-la en un mateix 

espai, amb un horari flexible que s’adapta a les necessitats de tots els clients d’una forma 

còmoda, ja que ofereix pàrquing, servei a domicili, targetes de fidelització... Amb preus més 

competitius que el comerç tradicional, ofereix més ventall de productes de diferents 

marques, presenten una alta rotació de productes i donen al merchandising una 

importància molt elevada. 

Entre els punts febles que té un hipermercat destaca la llunyania amb el consumidor.  

b. Supermercats 

Un supermercat és un establiment d’autoservei on es venen productes variats d’alta rotació, 

sobretot alimentaris i d’higiene, tot i que en podem trobar amb més articles com per 

exemple roba, electrodomèstics... Les seves dimensions són menors a les d’un hipermercat 
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i, en algun cas, pot oferir les mateixes comoditats que ens ofereixen els primers (pàrquing, 

servei a domicili, targetes de fidelització...).  

En aquest segon cas però, la proximitat entre el supermercat i el client creua la barrera i es 

converteix en un dels principals punts forts. Amb ell, els preus molt competitius. La varietat 

de productes que ofereix, per contra, no és tan variada. 

La principal característica d’aquests establiments ha sigut la versatilitat i la capacitat 

d’adaptació en la producció i el consum. La demanda ha fet crear diferents tipus de 

supermercat: de proximitat, especialitzat, mini-hipermercats... 

c. Franquícies 

Consisteix en un comerç en què la part franquiciadora cedeix a la part franquiciada la 

llicència d’una marca, així com mètodes de fer negocis a canvi d’una tarifa periòdica o 

cànon. L’aparició de les primeres franquícies, a la dècada dels 80, va suposar un gran canvi 

en el model de gestió empresarial del petit comerç detallista, de manera que s’incrementa 

la importància de la imatge comercial i s’aporten més recursos en l’àmbit de promoció i 

publicitat, sobretot, en el concepte de marca. 

d. Botigues de descompte 

Són establiments de lliure servei amb una superfície entre 150 i 500 m2. La seva oferta se 

centra en productes d’alimentació amb preus molt reduïts i amb moltes marques blanques. 

Aquests establiments fidelitzen una clientela preocupada pel cost de la compra diària. 

e. Botigues de lliure servei 

Són establiments comercials en règim de lliure servei amb diverses seccions i una àmplia 

gamma de productes. Els marges de guanys són menors que en el cas de les botigues 

convencionals però es compensa perquè tenen una alta rotació. Poden tenir una superfície 

entre 100 i 2500 m2. En funció d’aquesta, es poden classificar en botigues de lliure servei 

(entre 100 i 400 m2) o supermercats (en el cas de tenir més de 400 m2). 

f. Botigues de conveniència o a l’abast 

Van aparèixer a causa dels amplis horaris laborals i la incorporació de la dona al mercat 

laboral. Destaquen pels seus horaris de 18 hores al dia durant els 365 dies de l’any (també 

coneguts col·loquialment com els 24 hores). Aquests establiments ofereixen un gran 

assortiment de productes, principalment d’alimentació, begudes, basar i estanc. El cas típic 

d’aquesta mena d’establiment el constitueixen les botigues annexes a les gasolineres. 
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g. Comerç tradicional 

Són establiments petits i independents que ofereixen el major nombre de productes 

possibles però no en tenen gaire varietat. No pertanyen a cap grup ni cadena. Degut a la 

forta competència amb què s’enfronten, cada vegada es redueix més el nombre d’aquest 

tipus de comerç.  

Els mercats tradicionals juguen un gran paper en el sistema de comerç alimentari català. 

Aprofitant els seus punts forts: tracte personal, productes de proximitat i de qualitat... ha 

d’apostar per un canvi innovador. 

D’aquí, neix una alternativa molt competitiva: la unió mercat-supermercat de tal manera que 

el consumidor troba tots els productes en un sol desplaçament.  

3.1.2. Principals operadors de la distribució alimentària a Espanya 

Actualment, el sector de la distribució alimentària a Espanya, té una estructura amb 6 grans 

grups al capdavant. Aquests grups capten el 49% del mercat alimentari espanyol.  

Mercadona és el grup capdavanter en el sector, amb un 19,8% de la facturació alimentària 

espanyola. Creat l’any 1981 per Juan Roig va passar de ser una empresa familiar al grup 

líder del sector. La seva fórmula d’èxit es basa en la política de preus sempre baixos. S’ha 

sabut moure segons les tendències de cada època. Tenen unes fortes marques blanques 

(Hacendado, Bosque Verde i Deliplus) i cuiden la cultura regional, oferint productes típics 

de cada regió. Una de les decisions més fortes preses pel grup va ser reduir al màxim el 

nombre de productes que oferien un mateix objectiu pel consumidor.  

La segona posició és pel grup Carrefour amb un 7,9% que sorgeix de la fusió de PRYCA i 

PROMODES. El podi el completa una de les principals cadenes de descompte, Día, amb el 

7,5% de la facturació que s’independitza del grup Carrefour.  

El rànquing sectorial d’empreses de comerç al detall en establiments no especialitzats on 

predominen els productes alimentaris, begudes i tabac es pot consultar a la taula 1. 
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Posició Nom empresa Facturació 2013 (€) 

1 MERCADONA SA 18.033.983.000 

2 CARREFOUR SA 7.355.180.000 

3 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN SA 4.199.037.000 

4 ALCAMPO SA 3.139.226.000 

5 EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA 1.771.302.000 

6 CONSUM COOP V 1.729.581.194 

7 CECOSA SUPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA 981.528.000 

8 SUPERMERCADOS SABECO SA 951.084.115 

9 GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS SA 891.299.000 

10 BON PREU SA 815.837.640 

Taula 1 – Facturació dels principals operadors logístics 2013 [Ref. 2] 

3.2. Entorn tecnològic 

El supermercat del futur ja és una realitat tot i que queda molt per desenvolupar, només 

s’ha provat de forma experimental.   

A continuació se citen alguns exemples que ja s’han posat en marxa en alguna empresa.  

L’any 2003 l’empresa alemanya Metrogroup va obrir la primera botiga del futur a Rheinberg. 

El consumidor d’aquest mercat del segle XXI pot escriure la seva llista de la compra des de 

l’ordinador de casa seva i enviar-la per internet a la botiga. Quan arriba al supermercat, el 

client accedeix a un carro amb un ordinador PSA (Personal Shopping Asesor).  

El PSA es dirigeix al client pel seu nom, de manera que no es perd el tracte personal amb 

ell. El dispositiu té la llista de la compra emmagatzemada. Passant el codi de barres pel 

PSA, indica el preu, informa sobre les característiques d’un tall de carn i fins i tot 

proporciona receptes. Permet l’accés a un diccionari de cuina i a vídeos receptaris del 

producte. Hi ha terminals, anomenats també quioscs informatius, repartits per tota la 

superfície del supermercat, que informen sobre la ubicació dels productes. La tecnologia 

“Everywhere display” projecta línies sobre el terra, assenyalant el camí fins a trobar 

l’estanteria que conté producte en qüestió. Aquests terminals ofereixen informació del 

producte (com per exemple si els ous són de gallines criades a l’aire lliure). 

En la secció de fruites i verdures hi ha balances intel·ligents. Aquestes balances tenen una 

càmera que reconeixen el producte que es vol pesar. 
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Als altres continents també trobem experiències similars, com per exemple Smarket a 

Colòmbia l’any 2007 o a Fusionopolis a Singapur el 2008. 

Altres supermercats aposten per la introducció de la tecnologia parcialment.  

L’any 2003 Eroski va introduir etiquetes electròniques que permetien actualitzar els preus 

en temps real. Aquest sistema permetia incloure informació del producte i, en cas que 

s’esgotessin, indicar quan estarien disponibles. 

Carrefour va ser la primera gran superfície en realitzar una prova pilot de màrqueting 

dinàmic instal·lant pantalles plasma de 42 polzades als passadissos centrals del 

supermercat. Els continguts s’anaven actualitzant de forma periòdica. 

Algun dels hipermercats Auchan tenen implementats un sistema d’escaneig manual que va 

lligat a la targeta de fidelització. 

3.3. Entorn socioeconòmic 

MercaTech se situa a Molins de Rei, població d’uns 25.000 habitants del Baix Llobregat. 

Com que els clients de MercaTech no seran només de la mateixa població, s’ha considerat 

adient detallar les característiques de la població a l’apartat 4.4 Segmentació i fer referència 

en aquest apartat de la comarca a la qual pertany. Les dades extretes de l’Informe 

socioeconòmic anual del Baix Llobregat [Ref. 3] ens mostren la informació que es detalla a 

continuació. 

El Baix Llobregat està format per 30 municipis amb un total de 806.249 habitants que 

representen el 14,6% de la població provincial. Durant els últims anys la població es manté 

pràcticament estable.  

La piràmide poblacional del Baix Llobregat es divideix de la següent forma: el 18,1% de la 

població és menor de 16 anys (per sobre del 16,5% provincial) i el 15,4% té 65 anys o més 

(per sota del 17,5% provincial). La població en edat de treballar n’agrupa el 66,5% restant, 

percentatge semblant al provincial (66,0%). L’índex d’envelliment mostra que la comarca, 

amb 85 persones de més de 65 anys per cada 100 joves menors de 16 anys, presenta una 

estructura poblacional menys envellida que el conjunt provincial (106,2), només per darrere 

del Vallès Oriental, Vallès Occidental, i Alt Penedès. 

Els habitants del Baix Llobregat aporten el 10,6% del PIB de Catalunya. El 63% del Valor 

Afegit Brut prové del sector de serveis i són les indústries químiques, de material de 

transport i agroalimentària les principals aportants al VAB industrial.  
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El 2014, el teixit empresarial al Baix Llobregat es va veure augmentat en 426 centres de 

treball més que el 2013, aconseguint un total de 20.444 empreses registrades a la 

seguretat social. Un 36% de les empreses registrades realitzen activitats econòmiques 

relacionades amb el comerç i serveis de restauració.  

El 2014 també és un any de canvi pel què fa a la població ocupada. Un total de 256.617 

persones cotitzen a la Seguretat Social, 5.774 persones més que l’any anterior. Un 21% de 

la població assalariada està ocupada en activitats de comerç. La nova contractació es 

concentra en persones d’entre 25 i 44 anys en el sector del comerç, restauració i hoteleria.  

3.4. Entorn legal 

A l’hora de plantejar l’obertura d’un comerç, cal conèixer quin és l’entorn legal i normatiu 

que pot afectar de forma directa o indirecta a l’activitat que es desenvolupi. En l’àmbit del 

comerç detallista, hi ha diferents normatives en l’àmbit estatal, autonòmica i local que 

regulen la seva activitat. En el cas de la normativa estatal i autonòmica és d’aplicació 

general per a tots els comerços catalans, però cal tenir en compte les ordenances 

específiques de cada municipi que poden variar segons cada cas. 

3.4.1. Règim administratiu i de l’activitat comercial 

D’acord amb la Llei de Regulació del Comerç Interior de Catalunya [Ref. 4], qualsevol 

persona que pretengui exercir l’activitat comercial ha de complir un seguit de requisits 

previs que es detallen a continuació: 

• Estar donats d’alta a l’epígraf o als epígrafs corresponents a l’impost sobre activitats 

econòmiques. Els comerços que hagin obtingut un import net del seu volum de negocis 

igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim exercici anterior al de la meritació de 

l’IAE, hauran de fer la liquidació corresponent. 

• Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que els correspongui. 

• Complir els requisits establerts per les reglamentacions específiques que cal aplicar als 

productes i els serveis que es disposin per a la venda. 

• Disposar de les autoritzacions municipals corresponents, que han de romandre en el lloc 

on es dugui a terme l’activitat comercial. 

• Satisfer els tributs que les ordenances municipals corresponents estableixin per a l’exercici 

de l’activitat comercial de què es tracti. 
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3.4.2. Normativa d’horaris comercials 

La Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials de Catalunya [Ref. 5], regula els 

horaris i dies d’obertura del comerç dins el marc de la llei de bases. Aquesta llei estableix 

uns horaris d’obertura diària màxims, com també el nombre màxim de diumenges i festius 

en què hi ha la possibilitat d’obrir al públic, que es determina cada any.  Aquests horaris són 

d’aplicació general per als comerços detallistes, amb l’excepció de determinades tipologies 

de comerç, segons la seva activitat i ubicació.  

Els punts més rellevants d’aquesta normativa són els següents: 

• Els establiments comercials no poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda 

entre les 22.00 h i les 7.00 h. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han 

d’avançar l’horari de tancament a les 20.00 h. 

• El nombre màxim d’hores diàries en què els establiments comercials poden romandre 

oberts és de dotze. 

• El nombre de diumenges i festius en què els establiments comercials poden romandre 

oberts és de vuit l’any, en total. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu 

àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre 

del departament competent en matèria de comerç. 

• Els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 i 6 de gener, el diumenge 

i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de 

desembre. També han de romandre tancats el 23 de juny si s'escau en diumenge. 

• Els comerciants, dins els límits establerts, poden fixar lliurement la distribució de l’horari 

general durant els dies feiners de la setmana, i també l’horari corresponent als diumenges i 

festius d’activitat autoritzada. 

3.4.3. Política lingüística 

La llei de política lingüística i legislació específica sobre diverses activitats. La Llei 1/1998, 

de 7 de gener [Ref. 6], regula les condicions de comunicació que s’han d’establir en el 

comerç. En aquest sentit, la llei estableix que el personal que hi treballi ha de ser capaç de 

comunicar-se en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Aquesta condició s’amplia 

a qualsevol tipus de publicitat que faci un comerç, amb l’excepció del rètol comercial o 

marca, registrat en el registre de patents i marques comercials.  
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4. PLA DE MÀRQUETING 

Un cop analitzat l’entorn general on es desenvoluparà l’empresa, es presenta el pla de 

màrqueting. Aquest capítol és el que serveix per determinar les necessitats reals del mercat 

i definir els clients potencials. Per dur-lo a terme, es realitza una investigació sobre tots els 

aspectes de l’organització i el mercat. 

4.1. Conducta del consumidor 

Des de que va aparèixer el primer supermercat i fins ara, la societat ha patit un canvi molt 

important. Els canvis demogràfics i la seva influència al consumidor, les tendències socials i 

la configuració de la llar, han canviat les tendències socials en la compra i el consum del 

productes. En aquest apartat es fa un estudi que engloba les diferents tipologies de clients 

amb què toparà el servei. 

4.1.1. Canvis del consumidor 

Resulta evident el canvi demogràfic que ha patit el país des de l’aparició del primer 

hipermercat a Espanya: augment de l’esperança de vida, disminució de la taxa de 

creixement de la població, canvi d’estructura d’edats (reducció de col·lectius joves i 

augment dels grups pertanyents a la tercera edat), moviments geogràfics, increment del 

nivell educatiu... 

L’estil de vida també ha patit un canvi molt significant: el nombre de fills disminueix fent que 

les llars estiguin configurades per menys habitants, hi ha més llars unipersonals, menys 

matrimonis però més parelles de fet, augment de ruptures matrimonials, famílies 

monoparentals, matrimonis sense fills, augment de llars unipersonals de gent de la tercera 

edat, de l’edat d’emancipació... Un altre fet molt important és la incorporació de la dona al 

treball, canviant les funcions en les llars i el consum.  

En els sector coneguts com de primera necessitat, l’absència de les innovacions fa que els 

preus siguin necessàriament baixos i més estables, per tant són més fàcils de comparar pel 

consumidor. El consumidor s’ha tornat escèptic. Cada cop és més difícil de convèncer a 

partir d’una oferta. Cada vegada és menys freqüent trobar el client lleial a una marca o un 

establiment i encara menys si la marca no s’esforça per aconseguir aquesta fidelitat per 

diferents mitjans.  

És feina del supermercat trencar amb aquest nou hàbit i captar el client proporcionant millor 

fórmules de negoci, llençant productes innovadors o oferint un servei d’elevat valor afegit. 
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4.1.2. On ens trobem i cap on anem? 

La crisis econòmica del país ha suposat un punt d’inflexió pel sector que ha de reinventar 

les pràctiques comercials.  

Gràcies a aquest fet s’ha pogut extreure la necessitat realment important pel client del 

supermercat: alimentació, canals comercials, preus, promocions... El fet que els 

supermercats o distribuïdors comercials fan de pont entre la producció i el consum, s’ha de 

valorar correctament. 

Actualment el comerç electrònic és una realitat, es troba en un punt de no retorn. A partir de 

les dades extretes sobre el canvi d’estil de vida a nivell espanyol [Ref. 7], s’arriba a les 

següents conclusions: 

 25 milions amb accés a la xarxa.  

 54% utilitza internet a diari, 64% participa en xarxes socials. 

 26 milions de mòbils amb internet.  

 Es mira el mòbil 150 cops/dia de mitjana. 

 52% de la població compara els preus o busca opinió d’altres consumidors. 

 49% utilitza la xarxa per informar-se sobre un producte, un 41% busca ofertes, un 

38% llegeix circulars, 25% busca cupons de descompte, 20% visita webs de 

fabricants, 8% fa una llista de la compra digital. 

4.1.3. Hàbits del consumidor 

El consumidor valorarà la major informació en el punt de venda del producte que compra, la 

innovació, la comoditat, la rapidesa, el plaer durant la compra, les idees de preparació dels 

productes... 

 Tendència a comprar aliments cada cop amb menys freqüència – increment de la 

congelació. 

 Menys temps de dedicació a la compra i preferència de compra de menjar que 

necessitin poca elaboració.  

 Tendència al plat únic i menjars menys estructurats. 

 Increment en la compra de menjats precuinats. 

 Major ús del servei de menjars a domicili. 

 Potenciació de la compra d’aliments amb ingredients i productes naturals, sense 

salses ni condiments. 

 Augment dels productes dietètics. 

 Canvi del concepte natural: s’admet menjar preparat sempre que hagi estat elaborat 

amb productes naturals. 
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 Increment de la qualitat en l’elecció de l’alimentació. 

 Tendència generalitzada a fer dietes periòdicament per raons estètiques i de salut. 

 Importància d’envasos reciclables. 

 S’exigeix la simplificació en l’ús dels envasos: s’imposa l’obre-fàcil. 

 Les etiquetes d’informació són molt importants. S’exigeix que siguin clares. 

 Moltes decisions de consum es prenen als punts de venda, ja que les compres es 

lliguen a activitats lúdiques i es recupera el plaer culinari els caps de setmana. 

L’estudi de Distribución y Consumo [Ref. 7] identifica 5 categories a l’hora de definir els 

criteris de compra: 

 Producte: Varietat de productes, varietat de marques, qualitat dels productes i 

presentació. 

 Preus: bons preus i bones ofertes. 

 Establiments: propers, neteja, lluminositat, horari ampli, comoditat. 

 Venedors: amabilitat, formació, suficient personal, zero temps d’espera, confiança 

 Serveis addicionals: entrega a domicili, finançament, pagament amb targeta, caixa 

ràpida, aparcament. 

4.2. Les 5 forces de Porter 

L’anàlisi de les 5 forces de Porter permetran maximitzar els recursos i superar a la 

competència. Aquest apartat analitzarà el poder de negociació amb els diferents 

proveïdors, la possibilitat d’amenaça davant dels nous competidors, la capacitat de 

negociació amb els compradors assidus, l’amenaça d’ingressos per productes secundaris i 

la rivalitat entre els competidors. 

4.2.1. Barreres d’entrada 

Es considera barrera d’entrada aquells impediments amb els quals es pot topar MercaTech 

a l’hora d’iniciar la seva activitat. L’entrada de noves empreses al sector implica l’aportació 

de capacitat addicional, el desig d’obtenir una participació elevada al mercat. Això pot 

obligar abaixar els preus, reduint la rendibilitat.  

La diferenciació del producte ofert, en el cas de MercaTech la metodologia de realització de 

la compra, crea una barrera d’ingrés al mercat obligant, als que participen en la seva 

creació, a realitzar grans despeses per superar la lleialtat existent del client. Aquest esforç 

implica pèrdues d’iniciació i, amb freqüència, a llarg temps. Les inversions que cal fer per 

donar un prestigi a la marca són arriscades, ja que no hi ha valor de rescat si falla l’ingrés. 
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Un altre aspecte important que representa una barrera d’ingrés és la política 

governamental, ja que pot limitar l’ingrés, principalment amb la fixació de normes per a 

l’aprovació de la creació d’empresa. Aquestes normatives poden imposar terminis crítics, 

que no només eleven el cost de creació si no que també donen a les empreses ja 

establertes informació anticipada de l’ingrés imminent i, en ocasions, tot el coneixement 

possible del producte competidor, informació que serveix perquè puguin formar estratègies 

de resposta davant la nova formació.  

Històricament, les empreses del sector han reaccionat amb gran força davant l’entrada 

d’una nova empresa. Les empreses que ja estan dins del sector tenen més recursos per 

defensar-se (com un excés de liquiditat, capacitat d’endeutament no utilitzat,...)  

4.2.2. Amenaça de productes substitutius 

S’entén com a producte substitutiu aquell que desenvolupa la mateixa funció pel mateix 

grup de consumidors, però que es basen en una tecnologia diferent. Aquests productes 

constitueixen una amenaça permanent i es pot agreujar quan, sota l’impacte d’un canvi 

tecnològic, la relació qualitat/preu del producte substitutiu es modifica en relació a la del 

producte.  

En el sector de l’alimentació, els competidors tradicionals marcaran un sostre pel que fa als 

preus. És per això que MercaTech neix amb la intenció de donar un nou servei.  

La competència directa s’entén com aquelles empreses que es troben en l’entorn immediat 

del comerç. A Molins de Rei es troben sis cadenes de distribució alimentària que són 

competència directa amb MercaTech.  

i. Mercadona 

És el supermercat més nou i gran de Molins de Rei, obert al públic el 25 de maig de 2012, 

amb una superfície de venda de 1.300 m2. Disposa d’un aparcament subterrani de 127 

places i un aparcament exterior de 70 vehicles més, totalment gratuït pels clients de 

Mercadona. La botiga consta de totes les seccions habituals: carnisseria, peixateria, 

xarcuteria, perfumeria, fruites i verdures, begudes, drogueria i pastisseria. Té gran varietat 

de marques blanques: Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy. 

Ofereix el servei de repartiment a domicili. El client pot realitzar la compra al supermercat i 

demanar que la portin a casa o bé fer la compra dels productes on-line i no necessiten 

desplaçar-se al local. 

El seu punt més feble és la poca diversitat de productes i marques. Només disposa de la 

marca blanca i un parell de marques més que la direcció considera que són les més 
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sol·licitades. Si un client desitja un producte d’una marca concreta i sap que no la venen al 

Mercadona, pot decidir realitzar tota la compra a algun altre supermercat, pel que és una 

pèrdua d’un client. 

Una altra debilitat de Mercadona a Molins de Rei és la situació del supermercat. Es troba a 

una zona bastant allunyada al centre del poble, pel que és de difícil accés pels usuaris que 

volen fer la compra a peu. 

ii. Caprabo 

Caprabo té la visió de ser la botiga preferida pels consumidors. Amb la missió de ser un 

supermercat modern i de qualitat on el client tria en llibertat, busquen la satisfacció continua 

dels seus clients a través d’una atenció i servei que excedeixi les seves expectatives. 

Com la majoria de cadenes de distribució alimentària, la seva expansió es deu a la creació 

de franquícies.  

Els seus establiments tenen entre 300 i 500 m2 i estan ubicats en poblacions de més de 

3.000 habitants i mantenen íntegrament la imatge de la marca sota l’ensenya de “Caprabo 

amb Eroski”. Es defineixen com botigues de proximitat amb llibertat d’elecció a partir d’un 

ampli assortiment de productes i una marca pròpia de gran qualitat. 

Ofereixen el servei de compra a través d’internet, amb l’opció de repetir l’última comanda 

realitzada, amb unes despeses d’enviament gratuïtes a partir dels 100€ de compra . També 

ofereixen el servei d’una aplicació de compra gratuïta sincronitzada amb la web de 

capraboacasa.com a partir de la qual el client pot realitzar les seves compres des del seu 

mòbil de la forma més senzilla, còmoda i segura. 

iii. Condis 

El grup Condis és una cadena de supermercats amb més de 400 establiments que ofereix 

al client un ventall de productes frescos i naturals que obliga a tenir una moderna i potent 

estructura de distribució que permet tenir una acurada selecció, una elaboració controlada, 

un emmagatzematge òptim, un ràpid subministrament i unes perfectes condicions 

higièniques en els processos per garantir sempre el producte més fresc. Des de sempre, 

Condis ha manifestat un interès especial per aproximar-se a la societat a la qual serveix, 

oferint un compromís social. Es preocupa per la formació i adaptació dels treballadors a 

l’empresa i, molt especialment, amb els col·lectius de disminuïts i immigrants, ja que 

necessiten una atenció especial.  
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El seu sistema d’expansió es basa en les franquícies. Més del 50% dels seus supermercats 

són establiments franquiciats sota l’ensenya de Condis o Distop. Aquest fet ha resultat clau 

per al desenvolupament de les marques pròpies.  

A la seva pàgina web ofereix el servei de venda on-line i promocions així com trucs de 

cuina. 

L’establiment Condis de Molins de Rei, ofereix el servei d’entrega a domicili, que permet 

gaudir de la comoditat de rebre la comanda a casa del client. El servei és gratuït en 

compres superiors a 75 € o té un import de 4 € si la compra té un import inferior. 

iv. Dia 

El supermercat DIA és el que té la millor situació a Molins de Rei, està situat a 2 minuts a 

peu del centre.  

La seva oferta de productes combina els productes de marques nacionals i els de la marca 

pròpia, intentant cobrir la majoria de les necessitats alimentàries. Es considera una botiga 

soft discount. 

La fidelització al Club Dia ofereix un programa que permet aconseguir preus més baixos, 

molts dels articles tenen dos preus, de manera que els titulars de la targeta es beneficien 

d’un important descompte del preu. Periòdicament, es renoven els productes en promoció, 

el que permet als clients obtenir un descompte constant. 

La botiga és petita. El mobiliari i la decoració de la botiga és mínim, amb estanteries 

industrials. Les parets solen ser sense pintar o pintades amb els colors comercials, vermell i 

blanc. 

No ofereix el servei d’entrega a domicili.  

v. BonÀrea 

El supermercat Bon Àrea és d’un grup empresarial català dedicat a la producció i 

comercialització d’aliments. Tota la gamma de productes carnis està realitzada íntegrament 

pel Grup Alimentari Gissona, sense cap intermediari, des de la cria i engreix dels animals, 

passant per l’elaboració i finalitzant amb la venda als establiments “bonÀrea”. 

Ofereix el servei de venda per internet de tots els seus productes. Dins d’aquest servei, el 

client té la possibilitat de realitzar una compra ràpida que es basa en un resum dels 

productes més venuts. Si el client està registrat a la pàgina web, pot visualitzar les seves 

últimes 5 compres o les realitzades en els darrers 3 mesos. 
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La seva política de creixement és mitjançant franquícies. 

La competència en productes substituts és aquella que engloba els establiments cobreixen 

les mateixes necessitats però a través de processos productius o productes diferents. 

vi. La Sirena 

La Sirena és una empresa d’origen català dedicada l’autoservei de productes congelats. La 

seva estratègia de creixement és a partir de franquícies.  Els valors marcats per l’estratègia 

de la companyia és la d’oferir productes d’alta qualitat amb un servei excepcional i una 

costant innovació diferencial de productes. Té un ampli assortiment de productes que 

cobreix totes les necessitats dels consumidors a un preu competitiu. 

Els seus productes es diferencien en tres segments: 

• Basic, centrada en productes imprescindibles al cistell de la compra, de bona 

qualitat i amb els preus més competitius del mercat 

• La Sirena, amb productes que transmeten una excel·lent relació qualitat/preu. 

• Premium, que es presenta com una marca especialista i de valor, amb la selecció 

de productes més exclusius i competitius en quant al preu. 

A més a més, té 5 games transversals que cobreixen les necessitats de la seva cartera de 

clients: Ke-Como-Hoy, Quiérete, Peques, Cocinas del Mundo, Ambient. 

A la seva pàgina web s’ofereix el servei de botiga on-line, cerca de botigues, receptes, 

esdeveniments... 

4.2.3. Amenaça de nous competidors 

A Catalunya no existeix cap supermercat que combini la compra telemàtica amb la compra 

presencial. Els canvis de l’estil de vida que pateixen els clients, estudiats a l’apartat 4.1.1, 

serveixen per veure com el competidor més important amb el que toparà MercaTech és 

aquell supermercat que ofereix la compra per internet, una manera senzilla i, el més 

important, còmoda, sense moure’s de casa, emprant el menys temps possible per realitzar 

aquesta tasca.  

MercaTech es vol diferenciar d’aquesta tipologia de supermercat oferint també la zona 

Merca, donant proximitat als clients que volen sentir contacte físic amb els productes i, tot i 

que volen comprar d’una forma més còmoda, no volen perdre el concepte tradicional.  
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4.2.4. El poder de negociació amb els clients 

Els clients són els que forcen estratègies de baixades de preus, negociar una qualitat 

superior a l’establerta o l’obtenció de més serveis.  

El nombre de varietat competitiva també provoca que el comprador tingui tota la 

informació que desitgi sobre el producte seleccionat. Amb la informació completa, i 

coneixent els preus que ofereixen els competidors, el comprador està en una posició que 

li assegura que obtindrà els preus i serveis més favorables.  

El comerç detallista, com és el cas de MercaTech, pot obtenir un important poder de 

negociació amb els clients quan poden influir en les decisions de compra dels 

consumidors, per tant, cal que es treballi amb una forta política de màrqueting per 

incentivar al client la compra d’aquells productes que desitgem que comprin.  

4.2.5. El poder de negociació amb els proveïdors 

El sector de l’alimentació i la seva distribució és molt ampli i divers. Els  proveïdors que es 

trobaran a l’hora de realitzar les compres dels productes envasats tenen molt més clients 

que no només MercaTech, per tant representarà un percentatge molt petit dins les seves 

vendes. També cal afegir, que els productes proporcionats pels proveïdors són d’una vital 

importància pel desenvolupament de MercaTech. Aquest fet fa que augmenti el poder del 

proveïdor.  Aquest volum de competidors dins del mateix sector fan que MercaTech lluiti 

sota les mateixes condicions que tots els altres, tenint poca veu amb el tracte amb els 

proveïdors. Per tant, MercaTech s’haurà d’adaptar a les condicions que vinguin imposades 

per ells. Tot i així, s’acordarà per avançat els períodes de pagament i de reposició d’estocs.  

No es pot deixar de considerar com a relació amb proveïdors la que es planteja amb la mà 

d’obra, ja que exerceix un gran poder a les branques de l’empresa. Inicialment el poder de 

negociació amb els treballadors de MercaTech la té l’empresa, tot i que s’ha de vigilar que 

el grau d’organització i la disponibilitat de treballadors poc comuns facin canviar de costat el 

poder de la negociació.  

4.3. Anàlisi d’Amenaces i Oportunitats 

Aquesta anàlisi serveix per a conèixer la situació competitiva en el mercat. Es dissenya per 

afrontar amb criteri les decisions futures que pugui tenir l’empresa en un futur pròxim. És 

una part de la matriu DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) tot i que no hi 

participen la part de Debilitats i Fortaleses, ja que l’empresa està en fase de naixement.  
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4.3.1. Anàlisi d’oportunitats 

 Atraure nous públics: Atraure nous clients és una oportunitat que s’ha de 

contemplar tant a curt com a llarg termini. El creixement de la població i la 

introducció de la tecnologia al supermercat permet la introducció de nou públic que, 

guiat per la curiositat, es pot convertir en un client fidel a MercaTech. 

 Nou estil de vida: Com s’estudia a l’annex A – Tendències socials, MercaTech 

sorgeix de la necessitat de reinventar el concepte de supermercat a causa del canvi 

d’estil de vida del segle XXI on es gasta menys temps en realitzar la compra 

d’alimentació.  

 Habituar els clients a una cistella ràpida: L’aplicació permet la configuració d’una 

cistella de la compra base, a partir de la qual el client pot fer la compra idènticament 

a l’anterior, i si s’escau, afegir-hi nous productes o eliminar-ne algun. D’aquesta 

manera, el client no ha de pensar en si es deixa alguna cosa bàsica de la seva 

compra periòdica. 

 Sistema novador de compra: El sistema tecnològic que ofereix MercaTech als seus 

clients juntament amb les parades de productes frescos, és una oportunitat per 

donar al client un nou concepte de compra. 

 Reorientar estratègies de compra: L’estratègia que segueix MercaTech per a la 

realització de la compra, que inclou la compra de productes no frescos a partir 

d’unes pantalles tàctils i la posterior comercialització de productes frescos a parades 

tradicionals, es pot utilitzar per aprofitar per atraure nous clients o guanyar la quota 

de mercat als competidors propers. 

 Nova idea de la definició de supermercat. 

 Situació: S’escull un poble de mitjana població per a la situació del primer 

supermercat de MercaTech. D’aquesta manera pot captar més públic gràcies al 

ressò de la publicitat boca-orella que facin els clients. 

4.3.2. Anàlisi d’amenaces 

 Crisis econòmica: És evident que la crisi econòmica actual és un factor a tenir en 

compte. La disminució de les rentes, així com els canvis en la preferència de 

consum dels clients, poden frenar el desenvolupament econòmic de MercaTech. 

 Grans centres comercials: Als grans centres comercials és comú trobar-hi un 

supermercat d’una gran cadena de distribució alimentària. En un sol desplaçament, 
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el client troba productes tant alimentaris com altres productes, com pot ser roba, 

tecnologia, joguines... Per aquest motiu, el client pot estar interessat en realitzar 

només un desplaçament setmanal i trobar més productes del seu interès. 

 Pèrdua de confiança: A primera vista, pot semblar que MercaTech té un tracte molt 

impersonal amb el client. Com s’ha esmentat a altres apartats, és important que el 

client no noti que la tecnologia supleix als treballadors.  

 Horaris: Les grans superfícies tenen un horari més ampli, ja que poden obrir festius i 

aquest fet fa que atreguin molts clients. 

 Noves tecnologies: La tecnologia està en continu desenvolupament. El què en un 

present pot semblar una innovació tecnològica pot quedar-se antiquat al cap de res.  

 Futurs competidors: A partir de les noves tecnologies que puguin aparèixer al llarg 

del temps o aplicar-se al supermercat, poder sorgir noves empreses competidores. 

 Política qualitat – preu: El preu serà una mica més elevat que el que es pot trobar 

als supermercats més propers a causa de la introducció de la tecnologia. Aquest 

increment de preu serà el mínim possible per tal de no perdre una gran cartera de 

clients. 

 

A continuació es mostren, de forma esquemàtica: 

Oportunitats Amenaces

Atraure nous públics La crisi econòmica

Adaptar-se al nou estil de vida Les avantatges dels grans centres comercials

Habituar-se a la creació d'una cistella ràpida No tenir la confiança del client

Creació d'un sistema novedós de compra Els horaris més limitats que les grans superficies

Reorientar les estratègies de compra Futurs competidors amb novetats tecnològiques

Nova definició de supermercat Política qualitat - preu emprada

Tenir una bona situació  

Taula 2 – Anàlisi de les oportunitats i amenaces 
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4.4. Segmentació 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya [Ref. 8], a Molins de Rei hi viuen 

25.152 persones. Hi ha un total de 9.672 habitatges, distribuïts de la següent forma: 

  Molins de Rei Baix Llobregat 

Una persona 2.077 21,47% 57.388 19,15% 

Parella sense fills 2.340 24,19% 74.040 24,70% 

Parella amb fills 4.019 41,55% 123.072 41,06% 

Pare o mare amb fills 984 10,17% 31.155 10,39% 

Dos nuclis o més 147 1,52% 14.084 4,70% 

Altres 105 1,09% - 0,00% 

TOTAL 9.672 100% 299.739 100% 

Taula 3 – Distribució nuclis familiars [Ref. 8] 

 

Figura 1 – Classificació tipus habitatge [Ref. 8] 

Un 75,92% de la població viu en un habitatge amb més d’una persona, i un 51,73% conviu 

amb els seus fills.  

Quant al grup d’edats de la població de Molins de Rei, s’observa que el segment més ampli 

de població es troba entre els 35 i els 49 anys.  
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  Homes Dones Total 

Més de 80 anys 407 739 1146 4,56% 

De 65 a 79 anys 1276 1514 2790 11,09% 

De 50 a 64 anys 2160 2219 4379 17,41% 

De 35 a 49 anys 3603 3552 7155 28,45% 

De 20 a 34 anys 1961 2124 4085 16,24% 

Menys de 20 anys 2871 2726 5597 22,25% 

TOTAL 12.278 12.874 25.152 100% 

Taula 4- Piràmide poblacional de Molins de Rei [Ref. 8] 

 

Figura 2 – Distribució dels rangs d’edats dels habitants de Molins de Rei [Ref. 8] 

Degut a les innovacions tecnològiques que presenta MercaTech a l’hora de realitzar la 

compra dels productes alimentaris no frescos, la tipologia de client a la que es prestarà més 

atenció per satisfer les seves necessitats és la que es troba en grups d’edats entre els 20 i 

els 65 anys. A Molins de Rei aquest segment equival al  62,10% de la població, és a dir 

15.619 persones.  

Tal com es mostra a la Taula 4, més d’un 75% de la població viu en un habitatge amb més 

d’una persona. Un 51,73% conviu amb els seus fills, sigui una parella amb fills o pare o 

mare amb fills, tot i que per cap motiu es deixarà de banda els altres segments poblacionals 

ja que es vol atendre al ventall més ampli de clients possible. 
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Les famílies amb fills són les que fan menys canvis a la seva llista de la compra, per tant, 

els serà útil que l’aplicació contingui un apartat per consultar i repetir les compres anteriors, 

de tal manera que la compra sigui més ràpida i evitar que es deixin cap producte bàsic. El 

ritme de vida d’una família fa que tingui poc temps per destinar a la realització de la 

compra, per tant, aquest sector es converteix en el client objectiu de MercaTech.   

Les famílies amb fills menors d’edat, solen fer la compra d’aliments amb una periodicitat 

setmanal i acostumen a anar a supermercats i hipermercats.  

MercaTech aconseguirà fer de la compra, una experiència única per gaudir entre pares i 

fills, fent-los a tots participants de l’acció de comprar. Els infants han nascut amb les 

innovacions tecnològiques a la que un adult s’ha hagut d’adaptar amb el temps. El telèfon 

mòbil, les tauletes i els ordinadors no són novetats per a ells i tenen un gran capacitat per a 

fer-les servir. La zona Tech es basa en aquesta tecnologia que ells toquen dia rere dia i per 

la que hi tenen gran interès i intuïció, pel que podran ajudar a fer la compra.  

4.5. Posicionament 

El posicionament marca clarament quina és la variable més competitiva de MercaTech en 

relació amb la competència directa, que són els supermercats que es troben a Molins de 

Rei.  

Com s’ha mencionat de forma repetitiva, MercaTech neix de la re invenció del concepte de 

supermercat, pel què la variable que ha de destacar és la d’innovació.  A més, es vol que 

sigui un supermercat proper als seus clients. Aquesta última variable, al no poder-se 

avaluar ja que no es pot comptar amb l’opinió dels futurs clients, se substitueix pel nombre 

d’activitats complementàries que proposa el supermercat. 

Aquestes dades es veuen reflectides al següent gràfic, on s’observa una clara diferència 

entre els competidors i MercaTech. La figura 3 mostra visualment la diferència esmentada.  
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Figura 3 – Diagrama de posicionament de MercaTech 

4.6. Màrqueting mix 

Per finalitzar l’apartat referent a l’estratègia de màrqueting a seguir es realitza el màrqueting 

mix. El Màrqueting Mix engloba l’anàlisi de la informació del producte, el servei, la 

comercialització i la promoció.  

4.6.1. Producte 

A continuació es presenta el tipus de producte que ofereix MercaTech. No és un llistat de 

tots els productes que es comercialitzen a MercaTech ja que n’hi ha molts i molt variats 

degut a la innovació constant de les diferents marques. No s’ha considerat necessari 

l’elaboració d’un llistat de productes ja que ho durà a terme el departament de logística a 

l’inici del desenvolupament de MercaTech. El producte de MercaTech és la reinventació de 

la metodologia de realització de la compra. 

4.6.1.1. Cicle de vida 

Actualment, els supermercats es troben en l’etapa de la maduresa on el creixement de 

vendes s’alenteix fins a arribar a una estabilitat comercial. El producte i el concepte de 

supermercat està assentat i consolidat al mercat. La batalla dels competidors, i degut al 
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manteniment o baixada de la demanda, és la de minimitzar els costos per tal de mantenir el 

marge de beneficis. 

Tot i que es tracta de productes de primera necessitat i la fase de declivi sigui llunyana, cal 

reinventar el concepte de supermercat per tal d’entrar a una etapa de rellançament. Com es 

mostra a la figura 4, tot canviant les característiques pròpies d’un supermercat 

s’aconsegueix una millora de la qualitat i nous avantatges competitives. 

Un rellançament implica un alt risc i costos elevats.  

 

Figura 4 – Cicle de vida dels supermercats 

4.6.1.2. Concepte de producte 

Com ja s’ha repetit diversos cops, MercaTech és una fusió entre la innovació i la tradició, 

pel què els productes que s’hi comercialitzaran també es veuen separats en aquests dos 

grans grups.  

Els productes que es comercialitzaran a la zona Merca són productes frescos i de 

proximitat. Tot i que les parades estaran autogestionades pels seus treballadors, 

MercaTech haurà de supervisar que la qualitat d’aquests sigui acord amb la filosofia de 

l’empresa. El client trobarà  a Merca els productes frescos d’una cistella de compra, amb 

parades de fruites i verdures, carnisseries, peixateries, pastisseries, menjars preparats i 

cuines del món. 
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Per contra, el client trobarà a Tech tots els productes envasats. Aquests productes es 

diferencien en set grans grups: alimentació general, begudes, làctics, frescos i congelats, 

drogueria i perfumeria, infants i mascotes. 

El producte formal de Tech posa a disposició dels seus clients és la innovació tecnològica 

per a desenvolupar la compra dels productes no frescos. Per dur-la a terme, es disposa de 

diferent tecnologia. 

La compra s’inicia a unes pantalles tàctils on el client toparà amb una aplicació de compra 

de fàcil utilització. Un cop finalitzada la compra, la informació dels productes seleccionats 

serà enviada al magatzem, des d’on es prepararà la comanda i finalment se servirà als 

punts d’entrega. 

El client trobarà més de 4.000 productes comercialitzats a Tech de diferents marques, totes 

d’elles de gran qualitat com pot ser: Unilever, Johnson&Johnson, Coca Cola, Grup Damm, 

Nestlé, Arbora & Ausonia, Pepsico, Procter & Gamble... 

4.6.1.3. Producte ampliat 

Com s’ha mostrat a l’apartat de posicionament, MercaTech també es vol desmarcar de la 

competència oferint activitats als clients fidels a la marca. Aquestes activitats es detallen a 

continuació: 

Cursos de cuina 

Mensualment s’oferiran cursos de cuina a tot el públic interessat. Aquests seran de diverses 

temàtiques segons l’època de l’any en què es desenvolupi. L’aforament serà limitat i la 

realització del curs dependrà del nombre de persones apuntades, acotat entre 5 i 10 

alumnes. Els cursos tindran una durada màxima de dues hores, i inicialment es realitzaran 

dos dies a la setmana, en dues franges horàries diferents. 

Zona de restauració 

Per tal de fer una espera més agradable, i com s’ha mencionat anteriorment, MercaTech 

disposa d’una petita zona de restauració. En aquesta zona s’oferirà al client la possibilitat 

de prendre algun petit àpat. L’horari d’obertura es fixarà de dilluns a divendres de 9 a 20 i 

els dissabtes de 9 a 13.  

 

 



Creació d’un model de negoci per la gestió d’un supermercat intel·ligent Pág. 37 

 

Activitats pels més menuts 

Els més menuts de la casa també són importants per a MercaTech. MercaTech està 

destinat a famílies amb fills, ja que representen el percentatge més elevat d’habitants a 

Molins de Rei i rodalies. És per això que, pels més menuts, s’ofereix un ventall d’activitats.  

Es proposaran tallers temàtics de forma setmanal, cada divendres i tardes anteriors a un 

dia festiu de 5 a 8 de la tarda i dissabte de 10 a 1:30 del migdia. Aquests seran de 

manualitats o cuina. Els primers estaran oberts a tots els infants mentre els pares realitzen 

la compra i tindran la duració que cada persona desitgi, sense un horari establert. Pels 

segons serà necessària una inscripció ja que seran d’aforament limitat, degut a les 

limitacions de l’espai de cuina i si que tindran una duració fixada segons el taller a realitzar. 

Aparcament gratuït pels clients 

MercaTech disposa de 100 places d’aparcament a la disposició de tot el públic en general. 

Aquest serà gratuït, amb un límit horari de tres hores, en cas de fer ús de les instal·lacions 

de MercaTech, ja sigui realitzant la compra o en qualsevol activitat complementaria que es 

realitzi. Pel públic que no realitzi cap activitat al mercat tindrà un cost similar al dels 

aparcaments que es troben a les rodalies. 

4.6.1.4. El servei 

S’acabarà el punt on s’exposa el producte ofert a MercaTech fent una breu reflexió sobre el 

servei que destaca MercaTech enfront de la resta de comerços alimentaris. Els dos punts 

que es defineixen a continuació estan lligats entre si i tots ells són importants per al bon 

desenvolupament de MercaTech. 

Diferenciació 

Després de la descripció del producte es corrobora la necessitat d’oferir al client un servei 

extra pel qual fa a l’activitat de la compra. Per evitar que la competència sigui una molèstia 

pel desenvolupament de la marca  es necessita que el procés de compra i els productes 

que pot trobar el client a la seva disposició marquin la diferència a aquells que té al seu 

voltant, fent així de MercaTech una marca única i de qualitat al servei dels veïns del poble i 

de les rodalies.  

Qualitat 

Per les mateixes raons que la diferenciació amb el producte ofert pels competidors, els 

productes que se serveixin a MercaTech així com procés de compra seran de màxima 

qualitat.  
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La marca estarà disponible a un gran ventall de client, pel que és molt important tenir una 

varietat de productes força àmplia. La qualitat del servei ofert per MercaTech serà la que 

permetrà dur a terme un important creixement i fidelització dels clients. S’aplicaran diverses 

pràctiques per avaluar la qualitat del servei com és: 

 Establiment d’estàndards de satisfacció dels clients: Objectiu de satisfacció a les 

enquestes superior al 90% 

 Satisfacció dels treballadors 

 Satisfacció del tracte en les queixes dels clients 

 Compromís d’alta qualitat 

4.6.2. Preu 

Els preus dels productes oferts a MercaTech seran competitius amb les marques que es 

troben a les rodalies de les instal·lacions, tot i que seran lleugerament superiors. Aquest 

petit increment del preu es deu a que MercaTech ofereix un servei innovador on el client 

evita la càrrega de productes pesants en tot el moment de la compra. S’intenta que aquest 

increment sigui el mínim possible, per tal d’aconseguit una àmplia cartera de clients.  

El preu dels productes es diferenciarà en diferents casos segons la tipologia del producte: 

• Hi ha productes que tenen un preu fixat pel proveïdor, en aquest cas el preu de 

venda al públic ve determinat pel proveïdor del producte i no es podrà modificar com 

per exemple el cas de les patates fregides de determinades marques comercials. 

• El departament de logística serà l’encarregat de fixar els preus dels productes que 

no tinguin un preu de venda al públic establert.   

Tot i que els preus dels productes alimentaris estan en constant variació, s’estableix una 

política per establir els preus d’aquells productes que no vénen fixats per la marca. El 

procediment a seguir per fixar el preu dels productes comercialitzats a la zona Tech és el 

següent: 

- Selecció de l’objectiu dels preus: MercaTech centra la seva missió a crear un nou 

concepte de supermercat, pel que el petit augment de preus que puguin tenir els 

productes enfront de la competència, és degut a la facilitat que es troba el client a 

l’hora de realitzar la compra.  

 

- Estudi dels preus dels competidors: MercaTech té l’objectiu d’oferir productes de 

diferents qualitats, per tant amb diferents polítiques de preus. Serà convenient que 

els productes que el client pot trobar als supermercats de la zona tinguin preus 
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similars a la competència. En canvi, aquells productes que només es trobin a 

MercaTech seran amb el que es podrà augmentar més el marge de guany.  

 

- Selecció d’un mètode per a la fixació dels preus: el departament de logística seguirà 

un mètode per a fixar els costos de tots els productes comercialitzats. Aquest punt 

té relació amb els dos punts mencionats anteriorment. 

 

- Selecció del preu final: el preu final dels productes és el resultat del mètode utilitzat 

per a la fixació dels preus. Tots els productes es tracten de forma diferenciada. 

En moltes ocasions, la venda de nous productes o productes amb baixa rotació d’estoc, es 

promociona amb descomptes del preu habitual. Les promocions o descomptes a aplicar 

seran del tipus: 

• Descompte de fins un 50% 

• Promocions 2x1, 3x2 

• Segones unitats a meitat de preu 

També existeixen les promocions aplicades des de la marca del producte. 

Les promocions i descomptes s’aniran estudiant amb el temps, i es manifestaran en forma 

d’anuncis a les pantalles de compra i apareixent a les xarxes socials com a mínim amb una 

setmana d’antelació. A la pantalla de selecció del producte, el client visualitzarà si aquest 

està inclòs dins d’alguna oferta o si algun producte similar té aplicada alguna oferta o 

descompte. Tots els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit, IVA. 

El cost del servei d’entrega a domicili també és similar al preu que ofereixen els 

competidors: 5 € si el client és de Molins de Rei o de 7 € si el client és dels pobles de les 

rodalies. El servei serà gratuït sempre que l’import de la compra superi els 50 €. 

4.6.3. Comercialització 

El disseny de la comercialització és el tercer punt que cal desenvolupar al màrqueting mix. 

Cal diferenciar el procés de compra segons la procedència del client: presencial o a través 

d’internet.  

4.6.3.1. El client presencial 

El client que arribi a les instal·lacions de MercaTech es trobarà, com ja s’ha mencionat 

repetitives vegades, amb dues zones diferenciades. L’ordre a seguir per a la realització de 

la compra és començar per la compra dels productes envasats a la zona Tech i, mentre 

s’espera la comanda, realitzar la compra a les parades de producte fresc a la zona Merca. 
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Tech ofereix realitzar la compra de productes envasats a partir d’unes pantalles tàctils, 

sense que el client hagi d’interactuar amb els productes fins a l’obtenció de tots ells al final 

de la compra.  

Les pantalles tàctils es troben distribuïdes a l’entrada de MercaTech. N’hi ha a diverses 

alçades perquè siguin accessibles per a tothom. Durant l’horari d’obertura del local, sempre 

hi haurà una persona que serveixi de suport a qualsevol client que necessiti ajuda a l’hora 

d’utilitzar l’aplicació per a realitzar la compra. Aquesta persona pot sol·licitar un suport en 

cas de ser hora punta i no donar l’abast a l’hora d’oferir el servei als clients. De caràcter 

especial, els primers mesos de vida de MercaTech aquest servei es veurà incrementat amb 

un reforç, ja que se sap que és un producte novador i per introduir-ho al mercat ha de tenir 

un període d’adaptació i aprenentatge.  

L’aplicació a partir de la qual el client realitza la compra de productes no frescos, ha de ser 

de fàcil utilització. MercaTech és una empresa que vol ser accessible a tot tipus de públic, 

incloent-hi la gent gran que és el públic més difícil amb què toparà. Tot i que la realització 

de l’aplicació la farà una empresa subcontractada a causa de la falta d’experiència, es 

demana que: 

El programa doni la benvinguda al client, en cas de ser un client amb targeta de fidelització, 

la benvinguda serà de forma personalitzada, dirigint-se al client pel seu nom. Ha de tenir la 

possibilitat d’adaptar-se a la discapacitat visual. El client podrà escollir la mida de la lletra i 

les imatges, podent ampliar la pantalla inicial fins al 200%. Pels clients invidents, oferirà el 

servei d’ajuda d’un treballador de MercaTech per realitzar la compra. 

Es podran consultar les darreres compres realitzades, amb la possibilitat de copiar-les 

parcialment, seleccionant productes de la llista, o de manera total. 

Els productes se separaran en 7 grans grups: alimentació general, begudes, làctics, frescos 

i congelats, drogueria i perfumeria, infants i mascotes. Un cop seleccionat el grup 

d’aliments, se separaran en diferents subcategories que es veuen detallades a l’annex C.   

Lligat a cada producte hi haurà lligada una fitxa on el client podrà: 

 Visualitzar les propietats nutricionals  

 Visualitzar els al·lèrgens del producte 

 Visualitzar els productes semblants, ordenats per preu de major a menor 

 Seleccionar la quantitat que desitja 

En determinats productes podrà seleccionar l’opció:  

 Visualitzar ofertes disponibles amb aquest producte o productes semblants 
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 Triar la opció de rebre receptes fetes amb base al producte seleccionat 

Mentre es va realitzant la compra, es mostrarà una llista amb tots els productes 

seleccionats al lateral dret de la pantalla, ordenats per tipologia de producte. Aquesta llista 

mostrarà: els noms dels productes comprats, la quantitat de cada producte, el preu de cada 

producte, i el preu total acumulat de compra, d’aquesta manera el client és conscient dels 

diners que porta gastats i sap si pot estalviar amb alguna cosa o eliminar alguna de la llista 

o, en cas de considerar que té més marge, ampliar la llista amb productes que inicialment 

no estaven en la seva consideració. 

Un cop finalitzada la compra, el client ha d’escollir a quina localització vol recollir la seva 

comanda: 

 Planta botiga 

 Planta aparcament 

 Servei a domicili – el client podrà escollir quin dia i a quin interval horari voldrà rebre 

la seva comanda. 

En el cas d’escollir les opcions de recollida al mateix centre, el programa haurà d’indicar el 

temps màxim per la posada a punt de la comanda a la zona de recollida. 

Al finalitzar la compra de productes no frescos, el programa mostrarà una enquesta de 

satisfacció amb l’empresa que mostrarà 3 preguntes de resposta ràpida.  

El client amb targeta de fidelització podrà modificar les seves dades d’usuari sempre que ho 

desitgi.  

4.6.3.2. El client online 

El client que ho desitgi, podrà realitzar la seva compra des de qualsevol altre punt, a través 

de la pàgina web o les aplicacions per tauletes i smartphones disponibles. Tant la pàgina 

web com les aplicacions també seran dissenyades pel mateix equip informàtic que realitzi 

l’aplicació que es trobarà a les pantalles tàctils. Aquestes, hauran de cobrir les mateixes 

necessitats que les esmentades anteriorment. 

En cas de realitzar la compra online, el client només disposarà de l’opció d’entrega a 

domicili amb les mateixes condicions que en el cas de comprar in situ.  

El servei  de compra online, està obert cada dia de l’any, 24h, tot i que, en un inici, l’horari 

de distribució es limita de dilluns a divendres laborables de 16:00 a 21:00.  
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4.6.3.3. Entrega dels productes 

L’entrega de les comandes es realitza en capses de cartó d’alt percentatge reciclat. Com ja 

s’ha esmentat anteriorment, el client pot escollir el lloc de recepció de la seva comanda, a la 

planta botiga o a la planta aparcament o bé sol·licitar el servei a domicili.  

Les capses de cartó són fabricades amb cartó ondulat de canal doble i tancades amb cintes 

adhesives d’embalatges amb el logotip de l’empresa. Són de fàcil i ràpid muntatge 

fabricades amb un mínim del 80% de cartó reciclat. Tenen asses per facilitar el maneig del 

transport.  

Les comandes se serviran en capses de cartó de diferents mides i tipus: 

 Capses amb protecció d’ampolles 

 Capses amb separació 

 Capsa de cartó de diferents mides: 

o 40 x 30 x 40 cm 

o 40 x 30 x 22.5 cm 

Per a la compra de productes congelats, el client pot escollir entre les opcions següents: 

• Capses isotèrmiques, de cartó blanc amb revestiment interior aïllant i isotèrmic que 

conserven en perfecte estat els productes, podent-los transportar entre 2ºC i 8ºC 

durant 24h.  L’adquisició d’aquestes capses no serà gratuïta. Al retornar-les, el client 

obtindrà bonificació en forma de punts a la targeta de fidelització.  

• Capses de cartó, el client també té l’opció de col•locar els productes a les mateixes 

caixes de cartó on es diposita la resta de productes.  

El pes màxim de cada capsa serà de 7 kg.  

El servei a domicili es durà a terme amb furgonetes escollides d’un model respectuós amb 

el medi ambient amb motors de baix consum i baixes emissions. L’equip de logística 

realitzarà les rutes de distribució, tenint en comptes les prioritats horàries de cada client.  

MercaTech també disposa d’un correu electrònic accessible des de la pàgina web i les 

xarxes socials, des d’on el client podrà fer qualsevol pregunta o suggeriment.   

4.6.4. Promoció 

La promoció del producte analitza tots els esforços que MercaTech realitzarà per donar a 

conèixer la nova visió de supermercat i augmentar les vendes al públic. Per començar a 

promocionar-se, es duran a terme les següents accions: 
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• S’ha escollit localitzar MercaTech al centre d’un poble amb les característiques 

buscades, ja que es creu que la publicitat més important és el boca a boca, que, a 

part de ser de forma gratuïta, és la més efectiva. La satisfacció dels clients és la 

millor publicitat que pot obtenir el supermercat. 

• Es farà una primera remesa de propaganda. Es repartiran paperetes informatives a 

tots els habitatges de la població. Es posaran anuncis als diaris municipals així com 

a la guia de comerços. Es participarà de forma activa a les xarxes socials. 

• Publicitat a la ràdio i la televisió municipal i comarcal. 

• Hi haurà ofertes als primer clients: participació a sortejos, regals segurs i 

descomptes exclusius als primers 100 clients. 

• S’oferirà el patrocini a diferents equips esportius del poble, i participació en tornejos 

oferint premis en forma de compres a MercaTech. 

• Un cop posat en marxa i observant els resultats que es vagin obtenint, s’estudiarà si 

es necessita fer més remeses de publicitat com podria ser: 

• Noves remeses de publicitat en forma de paperetes informatives 

• Aparició en anuncis de diferents revistes especialitzades 

4.6.4.1. Fidelització dels clients 

Un dels principals objectiu del màrqueting és aconseguir clients i no compradors, és a dir, 

es busca fidelitzar els clients i aconseguir que triïn el nostre supermercat abans que els que 

trobaran al seu voltant. 

Segons l’estudi de Mètodes i eines de fidelització dels clients fet per Barcelona Activa [Ref. 

9], les empreses perden un 50% dels seus clients en els primers 5 anys. Un 69% d’aquests 

es perden perquè no reben el servei esperat. Només un 9% es perden pel preu dels 

productes. 

La fidelització del client ha de ser una feina contínua i s’ha d’estar alerta de qualsevol canvi 

que es presenti al voltant de MercaTech. 

Els objectius de la cerca de clients fidels són els següents: 

 Maximitzar els beneficis de l’empresa mitjançant la satisfacció del client 

 Descobrir el valor dels clients fidels, identificar-los i fer que el seu número creixi 

 Saber valorar i potenciar la fidelització dels clients 
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 Personalitzar el servei, el client vol pensar que és únic 

 Implementar mètodes per evitar perdre clients 

 Respondre a amenaces generades per estratègies dels nostres competidors 

Per tal d’aconseguir clients fidels es duran a terme les següents accions: 

Targeta de fidelització 

A partir del coneixement i de les necessitats dels clients es personalitza el serveix que 

s’ofereix. Els clients recorden i valoren les experiències positives, en especial les que 

demostren una profunda comprensió cap a les seves necessitats i expectatives. Per cobrir 

aquesta necessitat MercaTech ofereix la targeta de fidelització al client des d’on obtindrà 

múltiples avantatges:  

Al passar la targeta pel lector de les pantalles a partir del qual el client realitza la seva 

compra, el programa es dirigirà al client pel seu nom. Ofereix el servei de consultar les 

darreres compres realitzades amb la possibilitat de poder-les copiar. Cada tipologia de 

producte s’ordenarà segons l’historial de compra del client, oferint productes semblants de 

diferents preus. També apareixeran publicitat i ofertes personalitzades pel client, per 

exemple una família amb un nounat, visualitzarà publicitat i ofertes de productes de bebès, 

en canvi, un jove esportista que s’acaba d’independitzar en visualitzarà de productes de 

dietètica i nutrició esportiva.  

El client també busca avantatges econòmiques si és fidel al supermercat. Amb la targeta de 

fidelització s’ofereixen descomptes a diferents productes seleccionats setmanalment i 

mensual.  

Una altra manera de fidelitzar els clients és oferir prestacions. Una vegada realitzada la 

compra, el 5% del cost es guarda en forma de punts. Aquests punts seran intercanviables 

per diferents regals o donacions a entitats benèfiques.  

MercaTech és una empresa que vol fomentar el reciclatge. És per això que el client també 

podrà acumular punts a la targeta de fidelització retornant les caixes de cartó que van 

obtenir en l´última compra. També s’obtindrà una bonificació de punts extres si la llista de la 

compra inclou productes relacionats amb el reciclatge. 

Qüestionaris de satisfacció  

Un cop acabada la compra, el client realitzarà un breu qüestionari de satisfacció. Aquest es 

compon de tres preguntes de resposta ràpida. Les dades es recullen automàticament a la 

finalització del qüestionari i s’introdueixen al procés estadístic d’anàlisis.  
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Al finalitzar el qüestionari,  hi ha l’opció de participar al concurs d’idees de millora, on clients 

i personal del supermercat aporten idees innovadores que poden solucionar els problemes 

que es presentin a MercaTech. Participant a aquest programa s’opta a diferents premis. El 

concurs es realitza trimestralment. 

Web i xarxes socials 

Un element bàsic al segle XXI és la presència a la xarxa. Des de la pàgina web es pot 

accedir a la mateixa aplicació per on es realitza la compra a MercaTech, només caldrà 

introduir el DNI i els cognoms del titular de la targeta de fidelització.  

Característiques de la web:  

• Visualització de tots els productes que ofereix MercaTech amb la seva informació 

nutricional 

• Ofertes i promocions setmanals i mensuals 

• Consultar les compres realitzades 

• Realitzar una llista de la compra i poder-la utilitzar tant al supermercat físic com Inter 

nàutic. 

Des de 2009 Facebook i Twitter són dues xarxes socials de gran ressò a tot el món. 

MercaTech també tindrà perfil en totes dues des d’on s’oferiran ofertes i informació 

rellevant. A partir de les xarxes socials també s’oferiran concursos als clients, siguin fidels 

com ocasionals o encara no hagin utilitzat el servei de MercaTech.  

Amb l’ús dels smartphones, l’aplicació de MercaTech, que serà disponible per iPhone i per 

Android, oferirà el mateix servei que la pàgina web. El client podrà fer la seva llista de la 

compra des de qualsevol lloc i consultar les ofertes setmanals i mensuals. 

Servei a domicili 

El servei a domicili s’ofereix a tots els clients de MercaTech. La diferència entre un client 

habitual amb targeta de fidelització i un client ocasional és el cost d’aquest servei.   

4.7. Previsió de vendes 

Per elaborar la previsió de vendes pels pròxims 5 anys es té en compte els canvis del 

mercat i els factors que poden intervenir.  

Quant al nombre de vendes, es considera que, amb el pas del temps, el nombre de clients 

vagi en augment degut a la bona fama que MercaTech es guanya entre els seus clients. 

Entre el 2017 i 2018 es preveu que finalitzin les obres de la creació del nou barri Les 
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Guardioles, pel que es preveu que la població augmenti en 2500 habitants, per tant és l’any 

de més creixement de nombre de clients. A més a més, Molins de Rei és una població de 

referència comercial entre els pobles veïns, pel que també tindrà clients dels pobles de la 

rodalia.  

A continuació es mostra la taula 5 on es detalla la previsió de vendes segons la 

procedència del client. 

 1 2 3 4 5

Clients insitu Molins de Rei 5.000      5.250      5.775      6.179      6.488      

Clients insitu Rodalies 4.500      4.725      5.198      5.561      5.839      

Clients online 500          525          578          618          649          

TOTAL 10.000    10.500    11.550    12.359    12.976     

Taula 5 – Previsió del nombre anual de clients 
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5. PLA D’OPERACIONS 

5.1. Ubicació 

Com ja s’ha definit anteriorment, la missió de MercaTech inclou Potenciar la proximitat i la 

comoditat de l’establiment, per tant, l’elecció de la localització de la superfície comercial és 

primordial ja que ha d’estar a l’abast de tota la població i de fàcil accés pels clients de 

poblacions veïnes.  

La ubicació ha de complir els següents requisits: 

 De fàcil accés a peu: 

 Al centre del poble – màxim 3 minuts a peu de l’Ajuntament 

 Distància màxima a la zona comercial de 3 minuts a peu. 

 A peu pla, evitar carrers de grans pendents 

 

 De fàcil accés amb vehicle: 

 A prop de l’entrada del poble més concorreguda 

 A prop de l’autovia 

 Parada d’autobús municipal propera 

Per satisfer aquestes característiques, s’escull un local situat al Carrer del Molí número 5.  

 

Figura 5 - Situació geogràfica de MercaTech [Ref. 10] 
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Un cop escollida la situació concreta del local on s’establirà MercaTech, cal fer un croquis 

de la distribució en planta de la botiga i el magatzem.  

Aquest local, és una antiga fàbrica que s’ha reformat per deixar lloc a un local comercial. 

Disposa d’un aparcament de 100 places distribuïdes en dues plantes i un moll de càrrega 

de mercaderies. Tot i que el local es troba en un estat recentment reformat, MercaTech 

haurà de fer una inversió inicial per a adaptar-lo a les seves necessitats: 

La planta del local comercial té una superfície de 625m2. Serà la que es destinarà als 

clients i inclourà la zona Tech, amb una àrea de recepció, pantalles tàctils i àrea d’espera i 

la zona Merca on se situaran les diferents parades de producte fres. També inclourà una 

petita zona d’oficines, amagada al públic.  

El primer soterrani s’habilitarà com a magatzem dels productes de MercaTech i el moll de 

càrrega de mercaderies. Un muntacàrregues fa d’intermediari entre el magatzem i la planta 

botiga per transportar les comandes dels clients. Per poder dur a terme aquesta nova 

infraestructura s’eliminaran 40 places d’aparcament.  

Finalment, el segon soterrani serà l’aparcament de MercaTech deixant lloc a 60 places i 

una petita àrea de recollida de comandes. A l’annex D es poden consultar els plànols de la 

infraestructura de forma esquemàtica. 

5.2. Descripció dels processos 

5.2.1. Aprovisionament i planificació de compres 

Els costos a tenir en compte quant a l’aprovisionament són els següents: 

• Costos unitaris del producte: És el preu de cada producte. Venen fixats pels 

proveïdors. 

• Costos de comanda: Són els costos que es generen en la realització de la 

comanda. Inclou: trucades, gestió administrativa i el temps dedicat per a la 

realització de la comanda. 

• Costos de manteniment d’estoc: Costos relacionats amb l’emmagatzematge 

dels productes abans de la seva venda. Inclou: costos administratius, espai, 

cost d’oportunitat, costos financers. 
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• Costos de trencament d’estoc: Es generen en el moment que es queda 

sense existències per a la seva venda i no es pot fer front a la demanda dels 

clients. 

Cada producte comercialitzat per MercaTech estarà tractat de forma individualitzada i 

gestionada per l’àrea de logística de l’empresa.  

Per a la reposició d’estocs, MercaTech es basarà amb el criteri de preu mitjà ponderat, amb 

les sigles PMP, ja que és el més recomanat per la normativa. El criteri PMP consisteix a 

calcular el valor mitjà de les existències inicials i de les entrades ponderades segons les 

quantitats. L’equip de logística serà l’encarregat de dur a terme aquestes accions. 

5.2.2. El magatzem 

El magatzem dels productes no frescos de MercaTech està gestionat directament pel 

departament de logística i és on treballen els 13 operaris. Un dels operaris s’encarrega de 

la recepció de mercaderies i la reposició de les estanteries. Els altres són els encarregats 

de preparar les comandes. Un darrer operari, s’encarrega de gestionar les comandes, 

agrupar les capses d’un mateix encàrrec i enviar-lo a la zona de recepció.  

El magatzem està organitzat segons la tipologia general de cada producte: alimentació 

general, begudes, làctics i derivats, frescos i congelats, drogueria i perfumeria, infants o 

mascotes. Els productes frescos i congelats i els derivats làctics es troben en una zona 

frigorífica, també classificats segons la tipologia del producte.  

Els productes s’emmagatzemen en estanteries convencionals que incorporen un LED en la 

posició de cada producte i un display de 7 segments. Cada producte té la seva posició 

assignada, que ve fixada pel departament de logística. Aquesta posició es basa en les 

variables de rotació d’estoc i la mida i pes de cada producte, que es troben directament en 

l’envasatge amb el qual prové del proveïdor. La longitud de les estanteries no superarà els 

20 metres. Hi ha una cinta transportadora que connecta totes les estanteries amb la zona 

de gestió dels encàrrecs i és on l’operari dipositarà les capses un cop omplertes i sallades.   

5.2.3. Preparació de les comandes 

El client que escull MercaTech per a la realització de les seves compres domèstiques té 

dues possibles vies diferenciades segons la ubicació des d’on es realitza la compra: a 

l’establiment o via internet. 

El client que escull l’opció via internet, farà la seva compra a través de la pàgina web de 

MercaTech. Igual que l’aplicació, la pàgina mostra tots els productes que estan en estoc 

diferenciats per la tipologia del producte. El client selecciona els productes que es van 
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acumulant al carro virtual. Quan es finalitza la compra, el pagament es fa mitjançant targeta 

de crèdit i s’indica la direcció d’enviament. El client pot escollir en quin horari prefereix rebre 

la comanda, en els intervals següents: entre les 16 h i les 18h, o bé entre les 18h i les 21h. 

Si la compra s’ha realitzat abans de les 13h, el client pot escollir entre rebre-la el mateix dia, 

en horari de repartiment o bé escollir el dia laborable de la setmana que prefereixi. Per les 

compres realitzades després de les 13h, el client només té l’opció de rebre la compra a 

partir del dia laborable següent. 

El client que es desplaça fins a MercaTech per a realitzar la compra, compra els productes 

no frescos a través de l’aplicació ubicada a les pantalles tàctils de la zona Tech i els 

productes frescos a les parades que trobarà a la zona Merca.  

La comanda dels productes no frescos es preparen al magatzem. Un cop el client ha 

finalitzat la seva compra, els treballadors del magatzem preparen la comanda.  

El disseny de l’aplicació a partir de la qual es realitza la compra físicament a MercaTech 

envia les dades del client a la zona del magatzem. El personal del magatzem rep la 

comanda segons l’ordre de finalització de la compra del client. Els productes s’ordenen 

segons la tipologia general ja que els productes s’ordenen en les diferents estructures 

d’emmagatzematge i dins d’aquesta classificació segons l’estanteria on es troba ubicat 

cada producte.  

Quan l’operari comença una nova comanda, s’il·luminen els LEDS dels productes que ha 

seleccionat el client prèviament així com s’indica la quantitat demanada de cadascun. Els 

passadissos estan numerats i els ha de recórrer en l’ordre especificat: els passadissos en 

ordre creixent i, les estanteries, de dalt a baix. A l’annex D s’especifica el recorregut dels 

operaris. 

Segons el volum de cada producte, que el departament de logística ha especificat a la fitxa 

de característiques, el programa també indica el nombre de capses que es necessitaran i 

les dimensions d’aquestes. Els diferents tipus de capses es troben a l’inici de cada 

passadís i l’operari ha de passar el lector del codi de barres per descomptar-la de l’estoc.  

A l’inici de cada comanda, s’imprimeixen etiquetes amb el número de comanda i un codi de 

barres. L’operari haurà de passar un lector de codi de barres indicant l’inici de la comanda. 

A partir d’aquí, haurà de col·locar una etiqueta a cada capsa que formi part de l’encàrrec 

corresponent en un lloc visible. Un cop omplerta la capsa, es sallarà amb cinta adhesiva, es 

comprovarà que l’etiqueta està visible i es dipositarà a la cinta transportadora que uneix les 

estanteries amb la zona de gestió de comandes. Un cop finalitzada la compra, l’operari que 
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s’ha encarregat de la preparació, torna a passar el lector pel codi de barres indicant que ha 

acabat la preparació d’aquella comanda. 

Finalment, l’operari que es troba a la zona de gestió, verificarà que el nombre de capses 

que tenen l’etiqueta d’aquella comanda correspon amb el nombre de capses descomptades 

electrònicament. Un cop té el mateix nombre de caixes, la comanda ja està finalitzada i es 

pot enviar a la zona on el client ha decidit recollir-la.  

5.2.4. Les esperes del client 

La fórmula que presenta MercaTech per a realitzar la compra és del tot innovadora. Un dels 

handicaps més importants és reduir al màxim les esperes del client al rebre la seva 

comanda. El temps mitjà en fer la compra en un supermercat convencional és de 27 minuts 

[Ref. 11].   

Es preveu que inicialment el temps de compra a la zona Tech de MercaTech sigui d’entre 

25 i 30 minuts desglossats de la següent forma: 

 Entre 10 i 15 minuts en comprar des de l’aplicació 

 Entre 10 i 20 minuts d’espera fins la recepció de la comanda 

En un futur, aquest temps es veurà disminuït ja que s’espera que molts clients realitzin les 

seves compres de forma sistemàtica, copiant l’última compra realitzada. 

El temps d’espera per la recepció de la comanda serà anunciat a l’aplicació. Aquest temps 

es calcularà segons un algoritme creat pel departament logístic, tenint en compte: el 

nombre de comandes que hi ha a la cua i la localització de cada producte. Es consideren 

els temps següents: 

 Velocitat de moviment horitzontal de l’operari: 0,7 m/s 

 Temps de muntatge de la caixa: 10 s – inclou posar etiqueta identificadora 

 Temps d’agafar el producte i col·locar-lo a la caixa: 3,50 s + 1 s · número de 

prestatge 

 Temps de finalització de cada caixa: 5s 

 Velocitat cinta: 1 m/s 

 Temps de gestió de la comanda: 90 s 

 Velocitat muntacàrregues: 0,2 m/s 

L’objectiu de MercaTech és que el temps d’espera fins a la recepció de la comanda sigui 

menor que el que el client destina a realitzar les compres dels productes frescos a la zona 

Merca.  Per aquells clients que no facin us de Merca, i per tal de fer una espera més 

agradable, MercaTech disposa d’una zona de restauració. 
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MercaTech està destinat a famílies amb fills, ja que representen el percentatge més elevat 

d’habitants a Molins de Rei i rodalies. És per això que, pels més menuts, s’ofereix un ventall 

d’activitats. Es proposaran tallers temàtics de forma setmanal, cada divendres i tardes 

anteriors a un dia festiu de 5 a 8 de la tarda i dissabte de 10 a 1:30 del migdia. Aquests 

seran de treballs manuals o cuina. Els primers estaran oberts a tots els infants mentre els 

pares realitzen la compra i tindran la duració que cada persona desitgi, sense un horari 

establert. Pels segons serà necessària una inscripció ja que seran d’aforament limitat, 

degut a les limitacions de l’espai de cuina i tindran una duració fixada segons el taller a 

realitzar. 

5.3. Planificació temporal 

A continuació s’estableix una planificació temporal del desenvolupament de MercaTech, 

des de la creació del pla d’empresa fins al primer dia d’obertura amb tots els passos que cal 

seguir per fer realitat el projecte.  

Un cop realitzat el pla d’empresa comença el procés de creació del supermercat. Per fer-ho 

caldrà: 

 Constituir l’empresa 

 Tramitar el finançament 

 Tramitar les llicències d’obertura 

Un cop obtingut el procés burocràtic i amb totes les llicències vigents, MercaTech 

començarà a prendre forma, seguint els passos següents: 

 Adquirir el local i adequar-lo a les necessitats de MercaTech 

 Adquirir i col·locar la maquinària i el mobiliari 

 Instal·lar el sistema de seguretat 

 Jornades de contractació de personal 

 Recepció de les primeres mercaderies 

 Proves i posta en marxa 

 Obertura al públic 

A continuació es presenta un diagrama de Gantt amb les dates aproximades de realització. 
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DURACIÓ

REALITZACIÓ DEL PLA D'EMPRESA 30 setmanes

CONSTITUCIÓ EMPRESA 4 setmanes

TRAMITAR FINANÇAMENT 1 setmana

TRAMITAR LLICÈNCIES D'OBERTURA 5 setmanes

ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ LOCAL 7 setmanes

ADQUISICIÓ I COL·LOCACIÓ MAQUINARIA 4 setmanes

INSTAL·LAR SISTEMA DE SEGURETAT 1 setmana

JORNADES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 2 setmanes

RECEPCIÓ DE PRIMERES MERCADERIES 1 setmana

PROVES I POSTA EN MARXA 1 setmana

OBERTURA AL PÚBLIC 1 dia

JUNY JULIOL SET. OCT. NOV. DES.

 

 

DURACIÓ

REALITZACIÓ DEL PLA D'EMPRESA 30 setmanes

CONSTITUCIÓ EMPRESA 4 setmanes

TRAMITAR FINANÇAMENT 1 setmana

TRAMITAR LLICÈNCIES D'OBERTURA 5 setmanes

ADQUISICIÓ I ADEQUACIÓ LOCAL 7 setmanes

ADQUISICIÓ I COL·LOCACIÓ MAQUINARIA 4 setmanes

INSTAL·LAR SISTEMA DE SEGURETAT 1 setmana

JORNADES DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 2 setmanes

RECEPCIÓ DE PRIMERES MERCADERIES 1 setmana

PROVES I POSTA EN MARXA 1 setmana

OBERTURA AL PÚBLIC 1 dia

JUNYGENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG

 

 

Figura 6 – Planificació temporal 
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6. PLA DE RECURSOS HUMANS 

La gestió dels recursos humans és un altre capítol molt important per al desenvolupament 

de MercaTech, la qualitat del servei ofert comença amb les persones que integren 

l’empresa i és per això que cal ser molt curoses a l’hora de planificar l’estratègia que cal 

seguir.   

6.1. Estratègia de Recursos Humans 

Tot i ser una empresa que marca la diferència amb els seus competidors gràcies als 

avanços tecnològics i la utilització d’aquests recursos per crear una nova idea de 

supermercat, no es pot deixar de banda la importància dels treballadors que interactuaran 

diàriament a l’empresa. Tot treballador és una peça clau pel bon desenvolupament de 

l’empresa. Es tracta d’una idea nova de negoci i cal que l’estratègia de Recursos Humans 

es basi en assegurar la consolidació i el creixement de l’empresa per assolir un èxit rotund 

ràpidament. Per aconseguir-ho, cal que l’empresa es doti dels millors Recursos Humans i 

escollir el millor perfil adequat a cada posició.   

6.2. Definició dels llocs de treball i perfil dels candidats 

Un cop analitzada l’estratègia que cal seguir pel que fa a les persones que ajudaran a un 

bon desenvolupament de MercaTech, cal definir quins són els llocs de treball que es 

necessitarà així com el perfil necessari per ocupar aquests llocs.  

Excepte les posicions de Director General i el Responsable de Recursos Humans, 

l’experiència que cal aportar per la resta de llocs de treball cal que sigui superior als 2 anys 

en llocs similars. D’aquesta manera es podrà garantir un ambient de treball jove tot i que 

amb experiència. El personal rebrà tota la formació necessària per a la millor realització de 

les seves tasques evadint així els mals hàbits.  

Director General 

La missió del director general és la de dirigir l’empresa, així com planificar, coordinar, 

gestionar i supervisar les funcions que s’hi desenvolupen i donar tot el suport necessari. La 

funció principal que desenvoluparà és la de planificar l’estratègia de creixement a llarg 

termini de MercaTech. A més, ha de supervisar l’explotació de l’empresa, avaluar les 

operacions i els resultats obtinguts de forma periòdica i fer el balanç de comptes anuals, 

entre altres accions.  
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El perfil desitjat per la posició de Director General ha de complir tenir els següents 

coneixements: una llicenciatura amb un MBA i amb un excel·lent domini de l’anglès, el 

francès i l’italià. Ha de tenir capacitat de lideratge, analítica, direcció de persones i visió de 

negoci així com habilitats de negociació i motivació de personal.  

Quant a l’experiència que cal aportar, cal que hagi ocupat un lloc en tasques de 

màrqueting, finances i gestió general de l’empresa i haver exercit un càrrec directiu en un 

període no inferior als 5 anys.  

Responsable d’administració i Recursos Humans 

La funció principal que desenvoluparà és administrar els recursos financers de MercaTech. 

Per la branca de recursos humans, realitzarà el procés de selecció de personal de 

MercaTech i gestionarà la contractació.  

Aquest perfil l’ha d’ocupar una persona amb habilitat de negociació  i motivació. Ha de ser 

llicenciat en Ciències Econòmiques amb coneixements de Recursos Humans amb alts 

coneixements d’anglès i francès així com habilitats informàtiques.  

Cal que aporti una experiència mínima de 5 anys ocupant un lloc similar en qualsevol 

tipologia d’empresa, tot i que serà molt valorable l’experiència en empreses petites i 

properes.  

Gerent de MercaTech 

És la persona que té la responsabilitat del funcionament de la planta física de MercaTech. 

Ha de controlar, gestionar i administrar les activitats que es desenvoluparan a l’àrea de 

Mercat i Serveis. Té a càrrec l’equip que desenvoluparà aquestes accions. És un dels socis 

de l’empresa. La funció principal del gerent de l’àrea és coordinar la zona Tech i Merca per 

al bon funcionament de l’empresa cara el públic i el manteniment de la planta. A més a 

més, també serà l’encarregat de controlar que es compleixen les polítiques empresarials, 

ha de gestionar i administrar l’equip de treballadors que treballen a la planta: personal del 

supermercat, personal del magatzem, transportista de comandes, i manteniment. Ha de 

supervisar l’empresa de neteja contractada.  

Per a ocupar aquest lloc de treball es requereix d’una persona que tingui coneixements 

sobre temes de gestió empresarial, és molt valorable que hagi tractat amb anterioritat amb 

empreses de distribució alimentària. És indispensable un nivell alt de Microsoft Office 

(sobretot Excel i Word). 
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Dependents de la zona Tech i Atenció al Client 

Els dependents de Tech són els treballadors que estan en contacte directe amb el client, 

per tal que no desapareixi el tracte personal a l’hora de realitzar la compra. La funció 

principal que desenvoluparan els dependents de Tech és ajudar al client en cas de dubte a 

l’hora de realitzar les comandes. Per aquells clients que facin ús del servei via on-line, 

hauran d’estar al servei de les seves trucades i correus electrònics. També seran els 

encarregats de lliurar les comandes als clients, pel que es necessitarà 1 dependent a cada 

lloc de lliurament de comandes (en hores puntes es podrà veure augmentat amb més 

dependents).  

El perfil sol·licitat per a ocupar aquest lloc de treball es basa a tenir una bona actitud, 

paciència i vocació. És important tenir coneixement de venda per saber com atendre als 

clients i oferir el servei que necessita així com autocontrol davant les situacions d’estrès. 

Com ja s’ha mencionat, saber treballar en equip. 

Es valorarà molt positivament si el candidat a ocupar el lloc de treball té coneixements 

d’informàtica (alt nivell Microsoft Office) així com experiència en el sector del comerç, no 

necessàriament en l’àmbit de distribució alimentària. 

Personal de magatzem 

Són els encarregats de rebre la mercaderia per part dels proveïdors, classificar-la segons la 

ubicació de cada producte i empaquetar i servir les comandes realitzades tant al 

supermercat físic com per la pàgina web o l’aplicació de MercaTech. Les funcions principals 

a desenvolupar són la recepció i classificació de la mercaderia al magatzem i la manipulació 

i preparació de comandes. 

El personal del magatzem ha de ser gent dinàmica amb passió per les noves tecnologies i 

servei al client. Per a una millor realització de les seves tasques es necessita que la 

persona escollida sigui responsable, organitzada i metòdica, que tingui capacitat de 

treballar en equip. La mercaderia que prové dels proveïdors és pesant, així que és 

valorable que es tingui el carnet per a portar carretons, a no ser així, es pot facilitar 

l’obtenció del títol per part de l’empresa.  

Es diferència el torn de matí i de tarda. Al matí es disposa de 2 persones que prepararan 

les comandes, 2 persones que seran les encarregades de rebre la mercaderia i col·locar-la 

a la seva ubicació corresponent, en hores puntes també col·laboraran en l’elaboració de les 

comandes i 1 encarregat de gestionar les sortides dels encàrrecs. Tots ells faran l’horari de 

6 a 14h. 
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El torn de la tarda i cap de setmana està més reforçat, ja que és l’hora del dia que 

MercaTech rebrà més visites. Per aquesta raó es necessitarà: 5 persones encarregades de 

realitzar les comandes, 2 encarregat de rebre i col·locar la mercaderia i elaborar encàrrecs 

en cas que fos necessari i 1 encarregat de gestionar les sortides. Aquests faran l’horari de 

13 a 21h. 

Transportista 

El transportista és l’encarregat de repartir les comandes que sol·liciten l’entrega a domicili. 

Seguirà la ruta elaborada pel departament de logística. En un inici, el servei de transport de 

les comandes es realitzarà en horari parcial, de 4 a 8 de la nit, tot i que és probable que 

aquest horari augmenti depenent de la quantitat de públic que sol·liciti el servei. La resta de 

jornada, el transportista farà les mateixes tasques que els treballadors del magatzem, 

preparant les comandes. 

Per optar a aquest lloc de treball, el candidat ha de tenir el carnet de conduir B, tot i que és 

molt valorable que tingui algun altre tipus de carnet com el C1 per si les entregues a domicili 

creixen molt en un futur i s’ha de disposar d’un altre tipus de vehicle. A més a més, cal que 

tingui les mateixes característiques que el personal de magatzem. 

Personal de logística 

El departament de logística és aquell que s’encarrega de dur a terme les tasques 

d’aprovisionament i compres als proveïdors així com a la creació de la ruta a seguir pel 

transportista. La funció principal que desenvoluparan és la d’impulsar i liderar les previsions 

de venda de tots els productes comercialitzats a MercaTech. A més, s’ha de controlar i 

analitzar el nivell d’estoc dels productes i col·laborar en la cerca d’eficiència per optimitzar 

costos i millorar el servei. 

El perfil sol·licitat per formar part de l’equip de logística és ser una persona responsable, 

proactiva, organitzada i amb capacitat de treball en projectes transversals. Titulat 

universitari amb coneixement de Supply Chain i un bon domini d’eines informàtiques. Serà 

valorable una experiència mínima de 2 anys al sector de distribució.  

Manteniment 

El departament de manteniment està format per un tècnic elèctric o mecànic. És 

l’encarregat de fer front a totes les reparacions que es puguin ocasionar a MercaTech així 

com fer controls preventius.  

Ha de tenir coneixements de mecànica, electricitat i electrònica així com de noves 

tecnologies. És molt valorable presentar una experiència de més de 2 anys. 
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Màrqueting i publicitat 

El departament de màrqueting està format per un sol treballador, especialista en disseny 

gràfic, publicitat, estratègies i plans de comunicació. El candidat seleccionat ha d’oferir 

coneixements i experiències per aconseguir un gran ventall de clients. 

La funció principal és la d’idear, planificar, executar i avaluar el màrqueting de l’empresa. 

Serà l’encarregat de crear el logotip de MercaTech, planificar campanyes publicitàries, 

dinamitzar i gestionar les xarxes socials així com concursos i promocions. 

Es necessita una persona amb dotacions comunicatives, dinamisme i compromís. Llicenciat 

en màrqueting amb coneixement d’eines informàtiques de disseny gràfic. 

6.2.1. Política de motivació 

És molt important tenir present el grau de motivació de les persones que treballen en 

qualsevol empresa, però en les empreses de comerç al detall encarà ho són més. Les 

condicions de treball, sobretot els horaris amplis i treballar els caps de setmana i algun 

festiu, fa que a l’hora de trobar personal disposat a treballar es topi amb grans 

impediments.   

La política de motivació que es durà a terme a MercaTech és la següent: 

 Bon ambient de treball: Fomentar la iniciativa del personal i les relacions entre 

diferents llocs de treball a través del treball en equip.  

 Oferir formació continua: La formació és un pilar clau en la societat del segle XXI. 

Cada dia neixen noves tècniques i és important oferir als treballadors la formació 

necessària i actualitzada de forma gratuïta.  

 Política retributiva clara i objectiva: A banda del salari fix, acord amb el lloc de treball 

i la responsabilitat que comporta, es contemplen pagues per a la consecució 

d’objectius, premis per a idees de millora i innovació, beques acadèmiques per als 

fills dels treballadors... 

6.3. Pla retributiu 

Quan es contracta personal s’han de tenir en compte que s’adquireixen un conjunt de 

responsabilitats i compromisos de caràcter econòmic. Té conseqüència en termes de 

despesa i de tresoreria del comerç.  
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 Retribució dels treballadors 

 Donar d’alta del personal a la Seguretat Social, complint el pagament de les 

quotes empresarials i tramitar el pagament de les quotes corresponents als 

treballadors. La Seguretat Social ha de liquidar-se mensualment. 

 Retenir el percentatge corresponent a l‘IRPF dels treballadors. S’han de liquidar 

trimestralment. 

La política compensatòria és un dels punts més complicats a l’hora d’assignar els sous dels 

treballadors de l’empresa. Un cop informat sobre el salari mínim establert pel Govern, 

s’estableix el següent pla retributiu en funció de les responsabilitats de cada tipus de 

posició: 

Lloc de treball: Director general Adm. RRHH Gerent 

Número treballadors 1 1 1 

Sou base: 24.000 20.400 15.000 

Complement salarial 15% (3.600) 20% (4.080) 20% (3.000) 

 

Lloc de treball: Dependents Magatzem Transportista 

Número treballadors 3 13 1 

Sou base: 9.000 11.400 11.400 

Complement salarial 20% (1.800) 20% (2.280) 20% (2.280) 

 

Lloc de treball: Logística Manteniment Marq. Publicitat 

Número treballadors 4 1 1 

Sou base: 15.000 11.400 15.000 

Complement salarial 20% (3.000) 20% (2.280) 20% (3.000) 

Taula 6 – Retribució dels diferents llocs de treball 

6.4. Empreses subcontractades 

Hi ha funcions que no estan a l’abast de MercaTech i que seran subcontractades a 

diferents empreses. A continuació es detallen les funcions que han de desenvolupar les 

empreses que es contractaran. 



Creació d’un model de negoci per la gestió d’un supermercat intel·ligent Pág. 61 

 

6.4.1. Suport informàtic 

Per a la creació de l’aplicació a partir de la qual el client realitzarà les compres, es 

subcontracta una empresa especialitzada en l’elaboració de softwares per a realitzar 

compres telemàticament. MercaTech s’encarregarà del disseny de l’aplicació, que es pot 

consultar a l’annex B i deixarà en mans dels especialistes l’assessorament i la creació. 

L’empresa contractada, també serà l’escollida per a fer el manteniment i actualitzacions de 

l’aplicació així com del sistema informàtic de MercaTech. Per aquest servei, es 

pressuposten 3.000 € anuals. 

6.4.2. Seguretat 

Per a la seguretat l’empresa contractada ha de proporcionar una tecnologia de seguretat 

avançada mitjançant càmeres de videovigilància, amb sensors de moviments repartits per 

tot el perímetre del comerç, control d’entrada i sortida dels treballadors...  

Per tenir un comerç segur, es vol comptar amb sensors amb càmeres de videovigilància, 

sensors perimetrals per evitar vandalisme, sensors de tall de corrent, sirena, control per 

web a temps real, vigilant, detector de fum, detector d’inundació i polsador SOS. L’import 

pressupostat per a aquesta empresa és de 15.000 € anuals. 

6.4.3. Neteja 

La neteja i higiene d’un establiment comercial és molt important, ja que una mala gestió pot 

provocar la pèrdua de molts clients. És per això que l’empresa que es contracti per a dur a 

terme aquestes activitats sigui de gran prestigi.  

Els serveis que subcontractarà MercaTech són els següents: 

• Neteja diària: Interiors i exteriors, superfícies i terres 

• Neteja periòdica: Vidres i desinfecció 

• Neteja puntual: Esdeveniments especials, obres... 

Per a la realització d’aquestes tasques es preveu un import de 8.000 € anuals. 

6.5. Estructura organitzativa 

L’estructura organitzativa de MercaTech es divideix en tres grans grups: Àrea de 

Màrqueting, Àrea de Mercat i Serveis i Àrea Econòmica i de Recursos Humans. Cada àrea 

treballa en temes molt diferenciats i per aquest motiu s’ha considerat adient separar-les.  



Pág. 62  Memoria 

 

El departament de màrqueting és l’encarregada de promocionar i fer publicitat de 

MercaTech. Està format per un sol treballador, especialitzat en màrqueting i publicitat.   

L’àrea de Mercat i Serveis s’encarrega del funcionament de les parades del mercat (Merca) 

i de la part d’autoservei (Tech). Aquest departament es bifurca en dos equips: Manteniment 

i Logística.  

 La branca de manteniment és l’encarregada de tot el manteniment del supermercat, 

magatzem i parades. 

 La branca de logística engloba els dependents, el personal del magatzem i el 

transportista. 

El departament d’administració i recursos humans es basa en dur a terme totes les gestions 

econòmiques i fiscals de MercaTech. Té dues grans funcions: la gestió econòmica i 

d’administració i la gestió dels recursos humans. Quant a gestió econòmica és 

l’encarregada de tots els termes que tenen relació amb la comptabilitat i la facturació de 

l’empresa, la ramificació d’administració i recursos humans s’ocupa de la contractació de 

personal i gestions fiscals.  

La figura 7 mostra l’organigrama, tot i podrà anar evolucionant amb el pas del temps, 

ampliant departaments i fins i tot crear-ne de nous segons les necessitats que vagi prenent 

MercaTech.  

 

Figura 7 – Organigrama de MercaTech 
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7. IMPACTE AMBIENTAL 

Per poder iniciar qualsevol activitat comercial cal sol·licitar els permisos corresponents que 

garanteixin el compliment de la normativa vigent, la llicència ambiental. MercaTech és una 

empresa respectuosa amb el medi ambient que busca minimitzar l’impacte ambiental que 

pot provocar, per això es duen a terme diferents accions que es detallen a continuació.  

7.1. Residus sòlids 

La llei 6/1993, 15 de juliol [Ref. 12], defineix residus comercials com a residus municipals 

generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els 

mercats, les oficines i els serveis.  

Els residus sòlids que es generaran al supermercat són principalment paper, cartó, plàstic i 

fusta, la majoria d’ells provinents dels embolcalls dels productes que es compren als 

proveïdors. Segons la normativa municipal, els residus es gestionen directament a partir 

dels contenidors que disposa l’ajuntament.  

Per altre cantó, MercaTech provoca que el client també generi residus amb els envasos 

que es comercialitzen. La majoria d’envasos amb què treballa MercaTech són reciclables: 

cartó, plàstic, tetrabrik i vidre. Des de MercaTech es farà la màxima publicitat possible per 

conscienciar al client sobre el reciclatge. 

7.2. Minimització de les bosses de plàstic 

La importància de l’impacte ambiental de les bosses de plàstic s’ha posat en manifest els 

darrers anys. La Generalitat de Catalunya va crear una comissió de treball per abordar la 

reducció de les bosses de plàstic que es reparteixen als comerços . 

MercaTech es compromet a seguir minimitzant el nombre de bosses de plàstic  i és per 

aquest motiu que les compres dels clients s’entregaran amb caixes de cartó reciclades.  A 

més a més, per afavorir el reciclatge, es desenvolupa una iniciativa on el client pot retornar 

les caixes de cartó de les compres anterior. Per cada caixa de cartó reciclada, el client 

guanyarà punts a la targeta de fidelització, aconseguir premis depenent del nombre de 

punts aconseguit. 
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7.3. Residus especials 

Es preveu una generació de residus especials en forma de: tòner per les impressores i 

copiadores, elements de neteja, piles, insecticides... 

Aquests productes provoquen un tractament especial, es dipositaran als punts de recollida 

que s’ubica als afores del poble. 

7.4. Consum i contaminació d’aigua 

El consum d’aigua de MercaTech es basa principalment en la generació d’aigües sanitàries 

en el servei de l’empresa. Aquesta se separa en l’ús comercial, als lavabos públic instal•lats 

al mercat i a la zona d’aparcament i en l’ús dels treballadors, que disposen de lavabos 

privats instal·lats a la zona de mercaderies.  També es consumirà aigual per les tasques de 

neteja del local i rodalies.  

Per a la gestió d’aquestes aigües no es necessita cap mesura específica ja que el 

supermercat es troba ubicat a una zona urbana que ja té un sistema propi de sanejament 

d’aigües residuals. 

Els paràmetres de càrrega estimats són els següents: 

• Demanda Biològica d’Oxigen: 250 mg/L 

• Sòlids en suspensió: 300 mg/L 

7.5. Contaminació acústica 

Els valors màxims de referència són els següents: 

 

Valors límit d'immissió Valors d'atenció 

 

Dia Nit Dia Nit 

Alta 60 50 65 60 

Moderada 65 55 68 63 

Baixa 70 60 75 70 

Taula 7 – Valors de referència de valor permesos de soroll. [Ref. 13] 
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7.6. Contaminació atmosfèrica 

La principal activitat de MercaTech que generarà CO2 directament serà l’emès pels vehicles 

que realitzaran el repartiment a domicili. Per tal de minimitzar aquestes emissions es 

prendran les següents mesures: 

• La flota de vehicles utilitzats seran d’un model respectuós amb el medi ambient, 

buscant motors de baix consum i baixes emissions. 

• Les rutes de repartiment s’optimitzaran de forma que es redueixi el recorregut, el 

temps, el cost i les emissions atmosfèriques i el consum de dièsel. 

7.7. Contaminació odorífera 

La relació entre l’olor i la molèstia percebuda és difícil de definir, atès que hi conflueixen 

factors físics i químics de fàcil determinació però també d’altres de caràcter subjectiu més 

difícil d’avaluar com pot ser el caràcter agradable o desagradable de l’olor, la sensibilitat de 

cada persona o l’entorn en què és percebuda. 

• Els conductes d’evacuació de gasos odorífers es dissenyaran per assegurar el 

mínim impacte de l’emissió a l’entorn. 

• Es duran a termes plans de bones pràctiques per a la gestió correcta de les 

activitats amb l’objectiu de reduir les possibles causes de generació d’olors 

atribuïdes a la manipulació, emmagatzematge, obertura de dipòsits, entre d’altres.  

• La persona responsable de l’activitat ha de portar un registre de les operacions 

potencialment generadores d’olors amb l’objectiu d’establir plans de millora i 

reducció dels processos que generen. 
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8. PLA FINANCER 

Un cop definits tots els aspectes de MercaTech i per acabar el pla d’empresa, cal conèixer 

la viabilitat de l’empresa que es pretén desenvolupar a curt termini. El pla financer no és 

més que quantificar econòmicament el pla d’empresa.  

8.1. Ingressos 

Abans de realitzar l’estudi de necessitats econòmiques cal elaborar una projecció de 

vendes anuals durant els primers 5 anys de vida de MercaTech.  

Els ingressos que obtindrà MercaTech provenen de tres fonts diferents: les compres dels 

clients a la zona Tech, les inscripcions a les activitats i el lloguer dels espais que ocuparan 

les parades d’alimentació fresca. El nombre de compres anuals es poden consultar a 

l’apartat 4.7. Previsió de vendes. 

Segons l’Informe del Consum d’Alimentació [Ref. 14], es considera que el preu mitjà per 

persona d’una cistella de compra anual és de 1743,4 €. A MercaTech aquest preu mitjà es 

veu augmentat a 1800 € degut el petit augment de preu dels productes oferts gràcies al nou 

enfoc del mètode de realitzar la compra.  

Les diferents activitats proposades també tenen un cost i per tant se’ls hi atribuirà un preu. 

Es considera que es realitzaran dues activitats mensuals de pagament. Les activitats 

tindran un preu mitjà de 20 €. S’estima que a les activitats hi puguin participar una mitjana 

de 20 persones per activitat, dividida en diferents grups. 

Pel que fa a l’espai que MercaTech lloga a les parades d’alimentació fresca, es disposa 

d’un espai per a col·locar 14 parades i, tot i que el cost és diferent segons la superfície i 

localització de cada parada, l’ingrés mitjà és de 250 € mensuals. 

Per tant els ingressos dels següents 5 anys es veuen reflectits a la taula 8: 

 any 1 any 2 any 3 any 4 any 5

Ingressos compres 18.000.000  18.900.000  20.790.000  22.245.300  23.357.565  

Ingressos lloguer parades 42.000         42.000         42.000         42.000         42.000         

Ingressos activitats 9.600           9.600           9.600           9.600           9.600           

TOTAL INGRESSOS 18.051.600  18.951.600  20.841.600  22.296.900  23.409.165   

Taula 8 – Ingressos estimats dels primers 5 anys 
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8.2. Despeses 

8.2.1. Despeses directes 

Les despeses directes són aquelles que es poden relacionar, sense cap mena de dubte, 

directament amb l’activitat. Entre les despeses directes es troba el pagament als 

proveïdors, el salari dels treballadors i el cost de la seguretat social d’aquests i el cost de 

les activitats. 

Proveïdors de productes de venda 

La primera despesa directa que tenen els productes que es venen a MercaTech són els 

pagaments als proveïdors de la mercaderia. El percentatge de guany sobre els productes 

que es venen és del 5%, pel què el 95% de les vendes és import que es pagarà als 

proveïdors.  

Salari dels treballadors i cost de la seguretat social 

Aquest apartat del compte de resultats inclou el salari dels treballadors de MercaTech i el 

cost de la seguretat pagat per l’empresa. Es troben detallats a l’Annex E.2. 

Cost de les activitats 

Les activitats no es realitzen gratuïtament a causa del cost de les matèries primeres 

utilitzades. Es calcula que el cost de cada activitat és de 12 € per persona.  

A continuació es mostra una taula amb les despeses directes del primer any. 

Pagament proveïdors (95%) 16.963.200             

Salari treballadors 530.240                   

Cost seguretat social 131.234                   

Cost activitats 5.760                        

TOTAL DESPESES DIRECTES 17.630.434              

Taula 9 – Despeses directes 

8.2.2. Despeses indirectes 

Les despeses indirectes són aquelles que es consideren que necessiten criteris de 

repartiment per poder ser assignades com a conseqüència de ser compartides en més 
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d’una acció. En aquest apartat s’hi troba el lloguer del local, les despeses de publicitat, 

manteniment, electricitat, aigua, telèfon, combustible, les taxes municipals i el cost de les 

empreses subcontractades. 

Lloguer del local 

Com s’ha mencionat anteriorment, es lloga un edifici de nova remodelació. Aquest es troba 

al Carrer del Molí, número 8. A la planta carrer, de 700 m2, se situarà el comerç. Al primer 

soterri hi haurà el magatzem i el moll de càrrega i al segon soterrani hi haurà lloc 

l’aparcament. El cost del lloguer del local és de 8.500 € mensuals pel que sumen 102.000 € 

anuals. 

Publicitat 

Per iniciar l’activitat de MercaTech es realitzarà una forta campanya publicitària, fent 

anuncis a la televisió i ràdio local, repartint propaganda a tots els habitatges per tal de donar 

a conèixer la nova filosofia de mercat entre els veïns. La resta d’anys també hi haurà 

despeses de publicitat en formar de cartells i butlletins informant de novetats. Coincidint 

amb el canvi demogràfic de Molins de Rei previst pel 2018, hi ha una segona forta despesa 

en publicitat on es mostrarà les avantatges de MercaTech als nous veïns del poble. 

Manteniment 

Aquest apartat inclou aquelles tasques de manteniment que no són funció del tècnic de 

manteniment que forma part de l’empresa. Aquestes són les revisions anuals dels diferents 

elements mecànics com són: la cambra frigorífica, la cinta transportadora, muntacàrregues, 

transpalet,  estanteries i vehicle comercial. 

Es pressuposten 3.500 € anuals per a desenvolupar aquestes tasques. 

Electricitat, aigua, telèfon i internet 

Pel què fa a l’electricitat es contracta una tarifa especial per a grans superfícies [ref. 15]. 

Es considera un consum mensual d’aigua de 160 m3 [Ref. 16]. La tarifa mitjana d’aigua a la 

província de Barcelona és de 2,512 €/m3, pel que suposarà una despesa de 4.823,04 €. A 

l’hora de pressupostar el consum d’aigua, s’estima per un valor de 4.800 € anuals.  
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Per la tarifa d’internet i telèfon s’escull una tarifa plana de 100 euros mensuals. 

Combustible 

Aquest apartat inclou el combustible del vehicle comercial que realitzarà les tasques de 

repartiment de comandes. El consum no és constant, ja que s’espera que el tercer any, 

degut a l’increment de població que pateix la població gràcies a la creació d’un nou barri 

situat a 3 quilòmetres del centre urbà. 

 Taxes 

Aquest apartat inclou les diferents taxes a pagar a l’ajuntament [Ref. 17]. Tots aquests 

imports estan recollits dins l’ordenança municipal.  

 Pel que fa al clavegueram, a raó del volum d’aigua utilitzada a MercaTech, s’ha de 

pagar una taxa de 583,68 € 

 La recollida de residus d’un supermercat de més de 1.500 m2 és de 1563,61€. 

 Es passarà una inspecció sanitària anual amb un cost de 134,47 €. 

 El local té un gual de 24h perquè la porta de l’aparcament i moll de càrrega 

sempre estigui lliure de pas. Aquest gual té un cost de 925 € anuals. 

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica de camions amb càrrega útil entre 

1.000 i 2.999 kg és de 166,60 € anuals. 

Empreses subcontractades 

Com s’ha mencionat a l’apartat 6.4, es defineixen les 3 empreses subcontractades 

destinades a fins diferents: suport informàtic, seguretat i neteja. 

Altres 

S’han pressupostat 10.000 € anuals en forma d’Altres despeses a causa d’altres petites 

despeses com la tarifa d’internet i altres despeses més petites que puguin aparèixer els 

primers anys  de MercaTech. Inclou despeses de material d’oficina, gestoria...  

A continuació s’exposen les despeses del primer any. 
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Pagament proveïdors (95%) 16.963.200  

Salari treballadors 530.240       

Cost seguretat social 131.234       

Cost activitats 5.760           

TOTAL DESPESES DIRECTES 17.630.434   

Suport Informàtic 3.000           

Empresa seguretat 18.000         

Empresa neteja 9.600           

Publicitat 3.000           

Lloguer local 102.000       

Despeses electricitat 3.000           

Despeses aigua 4.800           

Despeses telèfon i internet 1.200           

Taxes municipals 3.372           

Manteniment 3.500           

Combustible 3.600           

Altres 10.000         

Amortització 31.036         

TOTAL DESPESES INDIRECTES 196.108        

TOTAL DESPESES 17.826.543   

Taula 10 – Despeses del primer any 

8.3. Inversió inicial 

La magnitud del negoci implica una alta inversió en actius fixes. Com s’ha vist reflectit en 

tots els apartats del pla d’empresa, l’aplicació de la tecnologia és el punt clau de la nova 

visió de supermercat. La reforma del local i la inversió en tecnologia és el que comporta el 

pes més important d’entre el global dels actius. A continuació es veuen detallats,  

aproximadament, tots els punts que formen part de la partida d’actius fixes. 

Pel què fa a la reforma del local, que inclou l’adaptació tecnològica, s’estimen 175.000 

euros.  

Altres partides que també formen part de la inversió en actius fixes són: 

 Mobiliari: Estimat per un valor de 40.000 euros 

 Equips informàtics: 10.000 euros 

 Aplicació informàtica de compra: 7.000 euros 

 Campanya publicitària inicial: 4.235 euros 

També es considera en aquest apartat les despeses de constitució de la societat i 

despeses jurídiques, xifrades en un total de 27.000 euros. 

Finalment també es consideren 144.000 euros en forma de existències inicials. 
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Per tant, resumint l’apartat d’inversió inicial, la partida pressupostada és d’aproximadament 

445.000 €.  

8.4. Finançament 

El finançament es compon de tres branques diferents.  

Primerament, hi haurà una aportació de capital per part dels socis de MercaTech, distribuït 

de la següent forma: dos socis fan una aportació de 75.000 € cadascun i el darrer soci de 

100.000 €, fent un total de 250.000 €. 

Per tal d’evitar un endeutament desmesurat a l’inici de la formació de la companyia es 

recórrer a sol·licitar un préstec dels socis a llarg termini per un valor de 200.000 €. 

Finalment se sol·licita un lísing a 5 anys per fer front al pagament de la furgoneta i 

maquinària del magatzem. El lísing presenta l’avantatge d’aconseguir una amortització 

accelerada i permet el finançament del 100% del bé. A l’annex E.4 es veu desglossat el 

pagament dels lísings. 

8.5. Compte de resultats provisional 

Tenint en compte tots els punts mencionats anteriorment s’elabora un compte de resultat 

de caràcter provisional, on s’estimen els valors mensuals del primer any i s’extrapolen als 4 

següents anys. 

El compte de resultats, que es pot consultar a l’annex E.5, aporta les següents 

informacions: 

 El projecte s’inicia amb una inversió inicial de 444.940 euros detallats a l’apartat 8.3. 

 Els ingressos es diferencien segons la procedència de cadascun, per tenir una 

informació més detallada 

 El balanç del primer any s’ha fet detalladament mensualment ja que s’ha cregut més 

idoni per observar la tendència de les despeses mensuals. 

 El resultat d’explotació no manté cap ritme costant al llarg del primer any, tant 

trobem mesos amb resultats positius com mesos amb resultats negatius, aquest fet 

és degut a la variació de la demanda estimada. Tot i així, pel que fa a l’àmbit global 

anual, el resultat és positiu any rere any. 

 Les despeses directes representen un 99% de les despeses. Aquest fet és perquè 

la despesa més important és el pagament als proveïdors, que comporta un 95% 

dels ingressos de vendes. 
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 Pel que fa al flux acumulat, els dos primers anys aporten un resultat negatiu a causa 

de la gran inversió inicial. A partir del tercer any el resultat ja comença a ser positiu, 

observant una recuperació econòmica important. 

8.6. Quadre de tresoreria provisional 

El quadre de tresoreria inclou la relació de totes les entrades o cobraments i totes les 

sortides o pagament de diners per qualsevol concepte durant l’exercici. Es pot consultar a 

l’annex E.6. Inclou el pressupost ordinari i l’extraordinari, així com el moviment de l’IVA i la 

liquides addicional.  

El quadre de tresoreria s’ha elaborat pel primer any.  

8.7. Balanç de situació provisional del primer any 

Un cop realitzat el compte de resultats provisional i el pressupost de tresoreria s’obté el 

balanç de situació creat pel primer any de vida de MercaTech. A partir d’aquest, 

s’analitzaran els ratis per tal de saber si l’empresa és sostenible o si, altrament, no ho és. A 

continuació s’ajunta el quadre del balanç. Els ratis analitzats es troben a l’apartat 8.8. 

Anàlisis de la rendibilitat. El balanç, que es troba l’annex E.7, destaca per tenir un actiu 

circulant molt elevat degut al valor de les existències. Aquest fet implica que el finançament 

escollit per a desenvolupar l’empresa hagi sigut mitjançant capital propi i exigible a llarg 

termini. 

8.8. Punt d’equilibri 

El punt d’equilibri fa referència al nivell de vendes on els costos fixes i variables es troben 

coberts, el que suposa que l’empresa té benefici igual a zero. A partir d’aquest punt 

MercaTech començarà a obtenir beneficis. Una caiguda de vendes per sota d’aquest punt 

generarà pèrdues.  

El punt d’equilibri, o punt mort en unitats, es calcula tal com mostra l’equació (Eq. 1): 

  (Eq. 1) 

Al tractar-se d’un supermercat i tenint molta variabilitat de compra, s’ha agafat com a 

producte de venda, la compra anual per persona, ja que es pot calcular un preu mitjà. El 
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cost del producte, és el cost que es paga als proveïdors, sent aquest un 95% del preu de 

cost, obtenint un marge del 5% com s’ha comentat anteriorment. 

Pel que fa a despeses fixes s’ha tingut en compte el salari dels treballadors i el cost de la 

seguretat social pel què fa a les despeses directes i totes les despeses indirectes, obtenint: 

Despeses fixes = 826.546,48 € 

Preu net = 1.800 € 

CV unitari = 1.710 € 

Amb aquests valors, s’obté un punt d’equilibri de 9.183,85 usuaris. 

El punt mort de facturació es calcula segons les equacions següents (Eq. 2.1 i 2.2) 

  (Eq. 2.1 i 2.2) 

Pel que s’obté un punt mort de facturació de 16.530.929,67 €   

8.9. Anàlisi de la rendibilitat 

Aquest apartat, el darrer del pla d’empresa, és el que fa decidir si l’empresa és interessant 

per a desenvolupar-la. Primerament s’analitzarà el VAN, TIR i el Payback del projecte a 

partir del compte de resultats provisional.  

El Valor Actual Net s’ha calculat tenint en compte un tipus d’interès del 10%, obtenint un 

resultat de 323.786 euros. Al ser un resultat positiu, es considera un resultat acceptable i 

per tant un projecte viable. El TIR del projecte ha resultat ser de 60,41%. El període de 

retorn és de 2,72 anys, per tant, es començaran a obtenir resultats positius a partir del 

tercer any.  
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Finalment, a partir de les dades obtingudes al balanç s’obtenen les ràtios que es mostren a 

la taula següent: 

Fons de maniobra 63.506,23 

  Liquiditat   

Liquiditat 1,37 

Acidesa 0,72 

Tresoreria 0,26 

  Solvència 1,07 

  Estructura   

Rati immobilitzat 0,48 

Rati d'endeutament total 93,11 

Qualitat del deute 0,40 

  Rendibilitat econòmica ROI -46,11 

Rendibilitat financera ROE -6,75 

Coef. De palanquejament 14,65 

Taula 11 – Ratis 

Cal fer una menció especial a les ràtios següents: 

El rati d’endeutament, amb un valor del 93,11% indica que és un valor molt elevat degut al 

resultat del compte de pèrdues i guanys del primer any i la forta inversió inicial. A partir del 

segon any de vida de l’empresa aquest valor pren una tendència a la baixa ja que el 

resultat del compte de pèrdues i guanys passa a ser positiu, pel què augmentarà la part de 

fons propis.  

Pel que fa a la rendibilitat econòmica i financera, el resultat són dues ràtios negatius a 

causa del valor negatiu del benefici d’explotació. A partir del tercer any, aquest valor ja 

passa a ser positiu gràcies a la recuperació de la inversió. 
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9. ESTRATEGIA DE CREIXAMENT 

S’ha estudiat situar MercaTech a un poble de l’àrea metropolitana de Barcelona d’unes 

característiques específiques per tal de poder fer una prova pilot d’aquesta nova 

metodologia de compra. Al ser un supermercat innovador l’objectiu principal del tres primers 

anys és observar l’adaptació del públic a aquest tipus de mercat.  

Els objectius a curt termini són: 

• Rebre una bona acceptació del client 

• Obtenir fama a partir de la publicitat boca – orella dels clients 

• Augmentar el volum anual de vendes mínim un 5% 

• Garantir fiabilitat al client 

• Disminuir el temps de compra dels clients 

A llarg termini, es tenen reptes més llaminers, com són: 

• Crear una cadena de supermercats amb presència a les principals capitals de 

comarca 

• Tenir una marca blanca, amb una relació qualitat – preu excel·lent 

• Tenir una central logística des de on s’abasteixin tots els supermercats de la cadena 

• Actualitzar les tecnologies aplicades amb les que poden aparèixer en un futur 

Tots els punts des d’on enfoca l’estratègia de creixement de MercaTech han d’anar lligats 

amb les opinions dels clients per tal d’aconseguir la satisfacció màxima en tots ells. Així 

doncs, serà el client de MercaTech qui, indirectament i gràcies a les seves valoracions, 

marcarà la ruta del creixement de l’empresa. 
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Conclusions 

Per finalitzar el pla d’empresa present cal extreure conclusions de tots els àmbits que s’han 

estudiat al transcurs del projecte.  

Després de perseguir l’objectiu de reinventar el concepte de supermercat, i havent estudiat 

l’ambient on naixeria MercaTech, s’ha cregut oportú fer una adaptació del sistema actual 

fusionant el nou concepte de compra telemàtica (existent ja en la majoria de supermercats) 

amb la compra de producte fresc de forma presencial.  

El pla de màrqueting ha servit per determinar les necessitats reals de l’empresa. Ens ha 

permès estudiar la conducta del consumidor, amb els canvis patits, i poder atacar els 

problemes que es presenten. També inclou l’anàlisi d’amenaces on destaca la d’orientar 

l’estratègia de compra i habituar al client a una cistella ràpida, per tal d’agilitzar la compra i 

l’anàlisi d’amenaces on els punts més forts són la pèrdua de confiança del client i el 

desenvolupament continuo de la tecnologia, poden crear nous competidors més forts. 

L’apartat de segmentació, ha provocat que el públic al qual està destinat sigui els nuclis 

familiars. Gràcies a això, s’ha obert la visió a potenciar un altre sector que la majoria de 

supermercats obvien, com és oferir activitats per tal de guanyar clients fidels. 

La localització de MercaTech també és un punt molt important, ja que les dimensions del 

poble on es troba i la relació que tenen les poblacions veïnes fan que siguin idònies per fer 

una prova pilot del nou concepte.  

El repte més gran al que s’afronta l’empresa és l’espera de la comanda per part del client. 

És per això que l’equip de logística dissenyarà un algorisme que permet conèixer el temps 

d’espera de cada comanda segons les diferents variables. Al pla d’empresa s’ha cregut 

convenient proposar solucions a les esperes com és realitzar les compres de productes no 

fresc, oferir un sistema de restauració o bé crear activitats per tal de mantenir distret la 

mainada.  

Finalment, gràcies al pla financer s’ha pogut comprovar que, a partir de les previsions de 

vendes i estimant un cost mitjà de compra anual i comptant amb les diferents despeses a 

les quals s’afronta MercaTech, surt un projecte viable, on el període de retorn és inferior als 

3 anys i guanys van in crescendo any rere any. 

Per acabar, s’espera que els objectius plantejats com a estratègia de creixement es puguin 

dur a terme i acabar creant una xarxa de supermercats amb distribució pròpia.    
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