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 Diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola: 
L’entitat integrada pel capital i el treball, com factors de producció i 
dedicada a activitats industrials, mercantils o de prestació de 
serveis, amb fins lucratius i la conseqüent responsabilitat.

 Petersen i Plowman: 
Activitat en la qual diferents persones canvien alguna cosa de valor, 
bé es tracte de mercaderies o serveis, per a obtenir un guany o 
utilitats mútues.

 Roland Caude: 
Conjunt d’activitats humanes col·lectives, organitzades amb el fi de 

produir béns o rendir beneficis.

Concepte d’empresa



 Empresa:
És la coordinació d’un conjunt de factors de 

producció (entorn físic, capital i treball, siga 
productiu o de gestió) l’objectiu del qual és la 
generació de valor, tant per al mercat al qual es 
dirigeix com per a l’accionariat i les entitats que la 
financien.

 Constitueix:

◦ Unitat econòmica bàsica de producció.

Concepte d’empresa



 Factors de producció:

◦ Constitueixen:

 La naturalesa

 Són les matèries primeres (minerals, ramaderia, pesca, 
boscos…

 El treball

 Esforç per a obtenir els productes. 

 Es remunera a canvi d’un salari

 El capital

 Aportacions de les persones que participaran en el 
negoci

 Amb diners o en espècie (maquinària, eines…)

Concepte d’empresa



 La unió dels tres factors de producció 
constitueix la missió de l’empresa

◦ Dirigida per l’empresari

 Empresari

◦ Agent econòmic i administrador

 Pren decisions

 Productes millors condicions (qualitat i preu)

◦ Empresari i propietari poden ser diferents

Concepte d’empresa



 Segons:

◦ Dimensions

◦ Titularitat

◦ Activitat

◦ Nombre de competidors

◦ Forma jurídica

Classificació d’empreses



Classificació d’empreses

Dimensions
Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa

 Plantilla inferior a 50 
treballadors

 Xifra anual de negocis 
inferior a 7 milions d’euros, 
o bé balanç general inferior 
a 5 milions d’euros

 El 25% o més del capital 
o dels drets de votació no 
pertany a una altra 
empresa, o conjuntament a 
diverses empreses que no 
responen a la definició de 
Pime o petita empresa, 
segons el cas

 Plantilla inferior a 250 
treballadors

 Xifra anual de negocis 
inferior a 40 milions 
d’euros, o bé balanç 
general inferior a 27 
milions d’euros

 El 25% o més del capital 
o dels drets de votació no 
pertany a una altra
empresa, o conjuntament 
a diverses empreses que 
no responen a la definició 
de Pime o petita empresa, 
segons el cas

 Plantilla igual o superior 
a 250 treballadors

 Xifra anual de negocis 
igual o superior a 40 
milions d’euros, o bé 
balanç general igual o 
superior a 27 milions 
d’euros



Classificació d’empreses

Titularitat

Públiques Privades Mixtes

Quan es financen 
amb recursos que 
provenen d’entitats 
estatals,
autonòmiques o 
locals

RENFE

Quan el capital 
procedeix de 
l’aportació de 
particulars

TELEFÓNICA

Quan el capital és 
d’origen tant 
públic com
privat

LUBASA



Classificació d’empreses

Activitat

Industrials Serveis

L’activitat principal és 
la fabricació d’un
producte

Helados Alacant

L’activitat principal és 
la prestació de
serveis

Iberia



Classificació d’empreses

Nombre de competidors
Monopoli Només una empresa proporciona un cert producte o 

servei en un determinat mercat. El gran avantatge del 
monopoli és que l’empresa pot fixar els preus de 
mercat de forma unilateral de manera que puga 
maximitzar-ne els beneficis

Oligopoli Unes poques empreses (normalmente grans) 
ofereixen bàsicament el mateix bé. Per exemple, el 
mercat de l’automòbil, la banca… Aquesta situació  
apareix en pocs sectors

Competència monopolística La componen molts competidors que són capaços de 
diferenciar les seues ofertes en conjunt o en alguna 
part concreta. Per exemple: restaurants, tendes de 
productes de bellesa, electrodomèstics

Competència perfecta Hi ha molts compradors i venedors, però el producte 
és uniforme. Un exemple el trobem en el mercat de 
cereals o de valors mobiliaris (accions). En aquesta 
situació, els preus tenen una pressió a la baixa de 
manera que el benefici de les empreses disminueix



 Forma en què es registren legalment
 Depèn 

◦ Nombre de persones que inverteixen en capital

◦ Responsabilitats dels socis

 Tipologia

◦ Persones físiques

 No capital mínim, l’emprendedor respon amb el seu 
patrimoni, es tributa per IRPF (rendiments per activitats 
econòmiques)

◦ Persones Jurídiques

 Creada per un conjunt de persones o socis

Classificació d’empreses

Formes jurídiques



 Forma en què es registren legalmente
 Depén

◦ Nombre de persones que inverteixen en capital

◦ Responsabilitats dels socis

 Tipologia

◦ Persones Físiques

 No capital mínim, l’emprendedor respon amb el seu 
patrimoni, es tributa per IRPF (rendiments per activitats 
econòmiques)

◦ Personas Jurídicas

 Creada por un conjunto de personas o socios.

Classificació d’empreses

Formes jurídiques

Forma Nº socis Capital Responsabilitat

Empresari 
individual

1 No existeix mínim 
legal

Il·limitada



 Personas Jurídicas

◦ Creada por un conjunto de personas o socios.

Classificació d’empresa Persones jurídiques
Forma Nre socis Capital Responsabilitat

Societats no 
mercantils

Comunitat de béns Mínim 2 No existeix mínim legal Il·limitada

Societat civil Mínim 2 No existeix mínim legal Il·limitada

Societats 
mercantils

Societat col·lectiva Mínim 2 No existeix mínim legal Il·limitada

Societat responsabilitat 
limitada

Mínim 1 Mínim 3.005,06 € Limitada al capital aportat

Societat limitada nova 
empresa

Màxim 5 Mínim 3.012 €
Màxim 120.202 €

Limitada al capital aportat

Societat anònima Mínim 1 Mínim 60.101,21 € Limitada al capital aportat

Societat comanditària per 
accions

Mínim 2 Mínim  60.101,21 Socis col·lectius: ilimitada
Socis comandataris: limitada

Societat comanditària simple Mínim 2 No existeix mínim legal Socis col·lectius: ilimitada
Socis comandataris: limitada

Societats 
mercantils 
especials

Societat laboral Mínim 3 Mínim 60.101,21 € (SAL)
Mínim 3005,06 € (SLL)

Limitada al capital aportat

Societat cooperativa Mínim 3 Mínim fixat en estatuts Limitada al capital aportat

Societat de garantia recíproca Mínim 150 Mínim 1.803.036,30 € Limitada

Entitats de capital-risc C. adm: Min 3 Sociedats: Mínim
1.202.024,20 €
Capital-Risc: Mínim 
1.652.783,30

Limitada

Agrupació d’interés econòmic Mínim 2 No existeix mínim legal Subsidiària de l’AIE

Societat d’inversió mobiliària Mínim fixat en estatuts Limitada



 Obtenir el màxim benefici
◦ R=I-(C+D)

 Entorn social
◦ Respecte mediambiental, ajuda social, etc

 Missió de l’empresa
◦ Conjunt d’objectius de l’empresa

 Exemple: Helados Alacant

 Fomentar l’I+D.

 Potenciar la internacionalització en els mercats

 Enfortir la presència en el mercat espanyol

Objectiu de l’empresa

R= Resultat del període considerat, benefici o pèrdua

I= Ingressos obtinguts fonamentalment per les vendes

C= Costos de producció

D= Despeses suportades



 Anomenades departaments
◦ Comprenen activitats, funcions i tasques 

necessàries per a aconseguir uns objectius

 Funcions bàsiques

◦ Tècnica

◦ Logística/compres

◦ Màrqueting/comercial

◦ Recursos humans/social

◦ Financera/comptable

Àrees d’activitat en empresa



 Objectiu

◦ Formula i produeix els productes i/o serveis

◦ Defineix mètodes per a produir-los

◦ Desenvolupa les funcions 

 Depenen de l’activitat de l’empresa

 Algunes funcions típiques per àrees són:

Àrees d’activitat

Tècnica



Funcions típiques per àrees

Árees d’activitat

Tècnica

Investigació i 
desenvolupament (I+D)

Producció Tecnologies

Enginyeria del producte: 
Disseny del producte

Producció: Planificació de la 
producció d’acord amb les 
necessitats de producció 
(aprovisionament), els mitjans 
(torn de treball), ritmes de 
producció, etc.

Equips tecnològics:
Mijans productius que 
responen a l’evolució del 
sector: costos, colls de botella 
i planificació de la capacitat 
productiva

Enginyeria de la planta: 
Disseny d’instal·lacions i les 
seues superfícies, 
manteniment i control d’equip

Control de qualitat:
Supervisió del producte 
(matèria primera, producte en 
procés i producte acabat) 
d’acord amb les normes i les 
especificacions de qualitat de 
l’empresa.

Enginyeria industrial:
Disseny i gestió dels procesos 
i mètodes de treball



 Objectiu

◦ Subministrar i distribuir les matèries primeres i 
productes, etc.

Àrees d’activitat

Logística i compres

Compres Logística

Compra de matèries primeres, 
provisions: Selecció de proveïdors i 
determinació de controls de qualitat, 
quantitats i negociació de preus

Recepció de matèries primeres: 
Control de qualitat, quantitat, preu i 
termini de lliurament de les mercaderies

Compra de maquinària, equips, etc:
Normalment, en aquestes compres el 
departament que genera la necessitat 
participa en la selecció del producte que 
cal comprar

Magatzem i control d’inventaris: 
Gestió del magatzem de matèries primeres 
i productes acabats d’acord amb les 
necessitats de distribució de materials i la 
política d’estocs

Transport de materials: Entre les 
diferents fases de producció



 Objectiu

◦ Comercialitza els productes i/o els serveis

 Es divideix en:

◦ Àrea comercial: Realitza la venda del producte o 
servei. Defineix l’estratègia comercial, política de 
preus, política de descomptes, negociació amb 
clients, estudiar els competidors, etc.

◦ Àrea màrqueting: Analitza les necessitats del 
mercat (clients i clients potencials) i desenvolupa les 
estratègies i les polítiques per a aconseguir aquestes 
necessitats.

Àrees d’activitat

Màrqueting /comercial



 Funcions

◦ Prospecció del mercat

◦ Venda (negociació amb clients i tancament d’acords)

◦ Informació

 Mercat cap a l’empresa

 Clients: satisfacció de clients, preus…

 Competència: productes competidors, marges…

 Empresa cap al mercat

 Imatge de l’empresa

 Informació del producte i les seues funcions

 Informació sobre el preu, política de descomptes, 
instal·lació, transport, garantia, postvenda, etc.

 Promocions, campanyes publicitàries…

Àrees d’activitat

Àrea comercial



 Funcions
◦ Gestió del producte (product management): adequació 

del producte a les necessitats del client

◦ Investigació del mercat: anàlisi i previsions de vendes, 
necessitats del mercat (actual i potencial), satisfacció del 
client…

◦ Gestió de la marca i de la comunicació: publicitat, 
relacions públiques, gabinet de prensa, organització 
d’esdeveniments…

◦ Promocions

◦ Màrqueting al canal (trade marketing): Gestió de la 
relació amb el canal de distribució 

Àrees d’activitat

Àrea màrqueting



 Relació entre els dos departaments

◦ Han d’actuar de forma coordinada

 Àrea de màrqueting

 Estudia el mercat

 Desenvolupa els productes idonis per al mercat

 Genera les eines de comunicació per ajudar el 
departament comercial

 Àrea comercial

 Es beneficia de tot l’anterior per a aconseguir les 
vendes

Àrees d’activitat

Màrqueting /comercial



 Objectiu

◦ Gestionar el personal de l’empresa

 Funcions

◦ Selecció: Pla de selecció i contractació de persones 
d’acord amb l’evolució de l’empresa i dels recursos humans

◦ Pla de carrera professional (promoció interna)

◦ Jerarquia de llocs: Organigrama de l’empresa, mètode 
d’evaluació de tasques i llocs de treball, definició de 
programes de formació

◦ Programa d’incentius: Definir la política salarial, 

motivació del personal, beneficis extrasalarials

Àrees d’activitat

Recursos humans



 Objectiu

◦ Presentar comptes que es relacionen entre si per  
aconseguir informació rellevant per a l’empresa, per 
elaborar els pressupostos i per a establir el quadre de 
comandament de direcció

 Es divideix en:

◦ Àrea financera: S’encarrega de la gestió econòmica: 
cobraments, pagaments, tresoreria, obtenir fons per a 
noves inversions… (Assegura la salut econòmica) 

◦ Àrea comptable: S’encarrega de recopilar les dades 
econòmiques i transcriure-les als llibres de l’empresa 

segons el sistema comptable vigent

Àrees d’activitat

Financera/comptable



 Funcions

◦ Treballar amb previsions de vendes i conèixer les condicions de 
cobrament. Per a saber quant i quan es cobrarà

◦ Treballar amb previsions de compres i conèixer les condicions de 
pagament. Per a controlar l’eixida de fons

◦ Vetlar per l’equilibri financer

◦ Conèixer l’evolució d’estocs, les inversions en els magatzems, el 
valor de matèries primeres, el valor del material en curs de 
producció i dels productes acabats

◦ Conèixer les inversiones previstes en qualsevol àrea. Per a 
disposar dels diners necessaris

◦ Preparar la informació econòmica: comptes de resultats, 
previsions de tresoreria, anàlisi de costos…

◦ Determinar els mitjans de finançament

Àrees d’activitat

Àrea financera



 Es diferencia

◦ Comptabilitat general:

 Registra dades relatives a la seua activitat externa

 Integrada pels comptes d’explotació, comptes de pèrdues i guanys, 
comptes de bancs i el balanç

◦ Comptabilitat interna o de costos:

 Registra els factors que augmenten el valor dels productes en el 
procés de producció

 Integrada pels comptes de mà d’obra, materials i despeses generals

Àrees d’activitat

Àrea comptable



 Es divideix en tres subàrees:

Àrees d’activitat

Administrativa

Direcció Preparació 
informes

Arxiu

Generen les 
estratègies i les 
direccions de 
l’empresa

Generen tot el treball per 
al Consell 
d’Administració, els 
accionistes, l’organizació 
de reunions, etc. Així 
com amb organismes 
externs a l’empresa 
(bancs, clients, 
proveïdors, etc)

S’arxiva tota la 
documentació, tant 
tècnica com laboral i 
legal



 Quina funció bàsica és la més important ?

◦ Tècnica

◦ Logística/compres

◦ Màrqueting/comercial

◦ Recursos humans/social

◦ Financera/comptable

Àrees d’activitat en empresa

La importància relativa de cada una d’aquestes àrees 
dependrà del tipus d’empresa o activitat que 

desenvolupen



 Exemples

◦ En una empresa industrial (producció de béns 
mitjançant la transformació i/o l’extracció de 
matèries primeres)

◦ En una empresa de gran consum (dirigides a un 
gran nombre de consumidors)

Àrees d’activitat en empresa



 Exemples

◦ En una empresa industrial

Departament de producció
◦ En una empresa de gran consum

Àrees d’activitat en empresa



 Exemples

◦ En una empresa industrial

◦ En una empresa de gran consum

Departament de màrqueting

Àrees d’activitat en empresa



 Definició

◦ Conjunt de les diferents formes de divisió del 
treball, en tasques diferents per a coordinar-les.

 Per a organitzar: S’ha de conèixer quina és la 
divisió del treball i analitzar la coordinació 
d’aquest

 Pregunta: Què hi ha en una organització?

Estructures organitzatives



 Pregunta: Què hi ha en una organització?

◦ Persones

◦ Grups de treball

 Formals, informals i ad hoc

◦ Flux de treball

 Informació, decisions i control

◦ Processos de decisió

 Decisió ad hoc

◦ Autoritat

Estructures organitzatives



 Organigrama

◦ És la fotografia estàtica d’una organització

◦ NO ABASTA

 Totes les actividats que es fan

 Totes les decisions

 Totes les relacions entre persones, grups, 
comitès, etc.

 Complexitat actual

◦ S’ha de conèixer millor el funcionament, que 
només de forma estàtica. De forma dinàmica

Estructures organitzatives



 Organització formal

◦ Estructura planificada dels papers que han d’exercir  
les persones en l’organització

◦ És l’establida, reconeguda oficialment

◦ Representada

 En l’organigrama de l’empresa

 En les descripcions dels llocs de treball

 En els manuals d’organització

◦ L’eficàcia

 Es pot modificar pel poder o l’autoritat informals

Estructures organitzatives



 Organització formal segons recursos humans es 
compon

◦ Activitats per a desenvolupar el treball

◦ Interaccions entre individus, segons la divisió de les 
activitats

◦ Els motius que indueixen les persones a treballar

 El prestigi es deriva en la vida extraempresarial

 Del lloc i el tipus de treball que es desenvolupa

 El desig de formar part d’una empresa de reputació

 …

Estructures organitzatives



 Organització informal

◦ Reconeix els grups i les persones i sovint és conduïda 
per un líder

◦ El líder i el mateix grup són els que exerceixen el 
poder sobre l’organització

◦ Harmonia s’aconsegueix

 El líder és l’autoritat formal

 Persones s’adhereixen al líder i fan seus els 
objectius de l’empresa

 Relacionant ambdues organitzacions (formal i 
informal) per a aconseguir harmonia

Estructures organitzatives



 Organització informal segons recursos humans

◦ Les personas busquen 

 Ser acceptades

 Sentir-se solidàries entre si

 Protecció

 Ser escoltades…

◦ No es tracta d’una simple reunió, SINÓ

 Un grup que comparteix objectius, valors, filosofies…

 Desenvolupa les seues normes pròpies de funcionament

 Assigna els seus premis i càstigs propis

 Té sentit de pertinença a un grup

Estructures organitzatives



 Organitzacions estables, burocràtiques o mecàniques
 Organitzacions adaptables, dinàmiques o orgàniques

Estructures organitzatives



 Organitzacions estables, burocràtiques o mecàniques
 Organitzacions adaptables, dinàmiques o orgàniques

Estructures organitzatives



 Les estructures es basen per a contestar

◦ Com inserim les persones en l’organització?

 D’acord amb l’autoritat

◦ Encara que les empreses es caracteritzen per 
la seua especialització creixent

 Com serà la relació amb els altres membres

 De quina manera se situaran en l’estructura

 Autoritat que se’ls confia

Dissenys organitzatius



 Disseny d’estructura clàssica
◦ Estructura jeràrquica pura o estructura lineal

◦ Estructura funcional

◦ Estructura mixta, línia-staff o consultiva

 Disseny organitzatiu modern
◦ Estructura matricial

◦ Per projectes

◦ Lliures de forma

 Disseny per departaments

Dissenys organitzatius



 Disseny d’estructura clàssica

Dissenys organitzatius



 Disseny d’estructura clàssica

Dissenys organitzatius



 Disseny d’estructura clàssica

Dissenys organitzatius



 Dissenys organitzatius moderns

Dissenys organitzatius



 Dissenys organitzatius moderns

Dissenys organitzatius



 Dissenys per departaments

◦ Per què les organitzacions s’han de dividir en 
departaments?

 Els departaments permeten agrupar les persones 
que treballen en una organització i, a més a més, 
agrupen les activitats

 Resposta: Limitar el nombre de persones que 
poden ser dirigides per un mateix directiu

◦ Models de departamentació:

 Numèricament, per territoris, per productes, per 
processos, per clients, per temps, per funcions 

Dissenys organitzatius



 Model numèric
◦ Molt antiga, utilitzada en clans, tribus, docència i 

l’exèrcit

◦ Importa el nombre de persones, ja que l’èxit 
depèn d’això

 Desús

 Actualment, importa més la qualificació i 
l’especialització

◦ Exemple: En docència, es divideixen els professors pel 
nombre d’alumnes a classe. No per la seua preparació

Dissenys organitzatius



 Model per territori
◦ S’aplica a empreses disperses

Dissenys organitzatius



 Model per territori
◦ S’aplica a empreses disperses

Dissenys organitzatius



 Model per productes
◦ Es creen departaments en funció de les característiques 

de fabricació i comercialització de cada producte.

Dissenys organitzatius



 Model per productes
◦ Es creen departaments en funció de les característiques 

de fabricació i comercialització de cada producte.

Dissenys organitzatius



 Model per processos
◦ S’agrupa en un mateix departament el personal que 

forma un mateix equip:

 Pintura, premsa, electricitat, fontaneria, etc. 

 Afavoreix l’activitat productiva en tallers

◦ Avantatge

 Especialització per concentració en un únic procés

 S’estalvia la duplicitat d’inversions

 Facilitat de supervisió del treball

◦ S’està traslladant a nivells mitjans d’organització 

Dissenys organitzatius



 Model per clients
◦ Es divideix en parts l’organització per diferents tipus de 

clients, segons les distintes característiques

 Majoristes, minoristes, poder adquisitiu, edat, sexe …

 Relació, normalment amb departament de producció

Dissenys rganitzatius



 Model per clients
◦ Es divideix en parts l’organització per diferents tipus de 

clients, segons les diferents característiques

 Majoristes, minoristes, poder adquisitiu, edat, sexe …

 Relació, normalment amb departament de producció

Dissenys organitzatius



 Model per temps o horari
◦ S’agrupen les actividats segons el moment del temps en 

què es desenvolupe el treball

 Cas típic d’empreses de serveis públics

 Per torns

 Per relleus, quan excedeix de la jornada laboral

◦ Tots els torns solen desenvolupar la mateixa activitat

◦ Presenten pocs problemes administratius

◦ Presenten problemes en la supervisió de torns, aspectes 
d’eficiència i supervisió

Dissenys organitzatius



 Model per funcions
◦ S’agrupen segons la identitat o similitut de les tasques 

que s’han d’executar, és a dir, especialització funcional

Dissenys organitzatius



 Model per funcions
◦ S’agrupen segons la identitat o similitut de las tasques 

que s’han d’executar, és a dir especialització funcional.

Dissenys organitzatius



 Sistema d’empresa organitzat en tres nivells

Els sistemes d’informació en l’empresa



 Sistema d’empresa (tercer nivell)

 Es transformen una sèrie de matèries primeres 
(inputs) en productes (outputs) mitjançant el 
treball humà i una sèrie de mecanismes i eines.

Els sistemes d’informació en l’empresa



 Sistema d’empresa (segon nivell)

 Proporciona suport al sistema de producció, i al 
mateix temps extrau dades i coneixement

◦ Inclou les eines o infraestructures tecnològiques 
(sistemes informàtics)

◦ Informació i tecnologia constitueixen un binomi

 No es pot imaginar la informació sense tecnologia.
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 Sistema d’empresa (primer nivell)

 També anomenats Sistemes gerencials

◦ Informació necessària perquè els directius puguen 
prendre decisions.
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 Representació de com les empreses creen i 
reparteixen la riquesa.

◦ CADENA DE VALOR (Michael Porter, 1985)

Els sistemes d’informació en l’empresa

Conjunt de procesos 

que donen suport als 

bàsics.

Conjunt de procesos 

bàsics (cadena de 

valor primària).



 SISTEMA D’INFORMACIÓ forma part de la “infraestructura de 
l’empresa” i alimenta i proporciona valor per a tots i cadascun 
dels procesos de l’organització.
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 Actualitat

◦ Cadena de valor s’ha estès fora dels límits de 
l’empresa (CADENA DE VALOR ESTESA)

 Empresa forma part d’un sistema més ampli amb el 
qual intercanvia béns, serveis i informació

 Processos interns són realitzats en cooperació amb 
proveïdors, distribuïdors, clients, etc.

 La informació i les xarxes d’informació són el nexe que 
relaciona cada agent amb els altres

 La informació i la tecnologia s’han incorporat als 
productes i serveis tradicionals

 Les noves tecnologies i les xarxes públiques, han fet 
possible negocis d’intercanvi i intermediació 
d’informació (e-comerce, etc)
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 Negocis estan basats en la gestió de la 
informació

◦ La informació s’ha convertit en un valor econòmic
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 Evolució del model d’informació (SI/TI)

◦ És la representació formal a un alt nivell dels 
components bàsics del negoci i les seues implicacions 
en sistemes i tecnologies de la informació

 Cada empresa té un model d’informació únic

 A un mateix sector industrial es produeixen similituds

 Identificar models d’informació genèrics

◦ L’evolució del model d’informació, les tecnologies de 
maquinari, programari i comunicacions han 
transcorregut amb bastant paral·lelisme
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 Evolució des dels inicis fins als 70

◦ Suport als departaments

 Funcions en comptabilitat o administració del personal

◦ Automatització de processos

 Aplicacions corporatives de només un sol ús

◦ Desenvolupament de grans sistemes maquinaris 
(mainframe)

 Bases de dades, sistemes operatius i llenguatges de 
desenvolupament propis d’aquests sistemes (propietaris)

◦ Els sistemes centrals es connecten amb terminals de 
teleprocés (pantalles ximples)

◦ Informàtica centralitzada, única per a tota l’organització

Els sistemes d’informació en l’empresa



 Evolució durant els 80 i inicis dels 90
◦ Negocis independents

◦ Departaments grans disposen dels seus sistemes propis 

◦ Els usuaris tenen una autonomia més gran i capacitat de 
procés

◦ Apareixen sistemes estàndard, independents del proveïdor 
(Unix) i apareix el PC

◦ Arquitectures client-servidor sobre xarxes petites 
(informàtica distribuïda)

◦ Apareixen paquets integrats (ERP (models d’informació 
genèrics))

◦ Informàtica descentralitzada
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 Evolució des de finals dels 90 fins avui
◦ La informació es converteix en un objecte central de valor per a 

l’empresa i les seues relacions (clients, proveïdors)

◦ Internet modifica l’organització interna i externa de l’empresa

◦ És l’època de la integració i la connectivitat entre aplicacions, 
arquitectures multicapa, els sistemes intel·ligents de negoci i de 
gestió de les relacions amb els clients

◦ Abaratiment dels costos de processament, comunicació i 
emmagatzenatge. Augment de la velocitat de transmissió

◦ La facilitat d’accés a la informació modifica el paper de la 
informàtica

◦ Aquesta època constitueix un salt econòmic, sociològic que ja es 
coneix com “era de la informació i el coneixement”
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 Resumint

L’evolució del model d’informació d’empresa, des 

d’un punt de vista estratègic, és un camí recorregut 
des de la fase inicial de processament de dades i 
suport als processos administratius fins a una fase 
actual que posa l’accent en l’ús de la informació i 
l’aportació de valor des de la informàtica (Porter i 
Miler, 1985) i (Earl, 2000)
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 Evolució des dels 70 fins l’actualitat
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 Estratègia de SI/TI

◦ Fins fa poc
 La visió dels directius sobre els SI/TI ha sigut la d’un 

recurs utilitzat a discreció

◦ Actualment
 La comanda d’aplicacions ha crescut per als 

departaments en contacte amb els clients i amb 
aspectes centrals del negoci

 La inversió en informàtica ha sigut més gran

 Internet ha obert noves possibilitats de negoci

 Els executius coneixen més les possibilitats de la 
tecnologia i estan més involucrats en les decisions de 
SI/TI
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 Estratègia de SI/TI en l’actualitat

◦ Els directius veuen la necesitat d’alinear

 Estratègia de negoci

 A quins clients servim?, amb quins productes?

 On es dirigeix el nostre negoci?

 Estratègia de sistemes d’informació

 Quines aplicacions necessitem per a suportar 
els nostres processos i estratègia de negoci?

 Quina informació necessitem per a prendre 
decisions?

 Estratègia tecnològica
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 Model d’aliniament estratègic (S.Morton, 1990)
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 Estratègia de SI

◦ Són estratègies de gestió de la comanda, enfocades a 
les aplicacions

 Estratègies de tecnologia de la informació

◦ Són estratègies d’oferta, enfocades a la 
infraestructura
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Sistemes d’informació (SI) Determinació de la comanda 
d’aplicacions

Tecnologia de la informació (TI) Satisfacció de la comanda 
d’aplicacions



 Relació entre estratègia de negoci i les de SI/TI
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