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ÍÍndexndex

Presentació del projecte
Activitat del negoci
Anàlisi del mercat
Màrqueting i comercialització
Producció i operacions
Organització i recursos humans
Pla econòmic i financer
Constitució formal de l’empresa



Dades dels promotors
◦ Dades personals: nom, edat, direcció, estat civil, sexe, número de DNI
◦ Formació: estudis realitzats, duració, formació complementària i coneixements

addicionals en matèries d’interès
◦ Experiència laboral: treballs realitzats, labor exercida i temps de permanència. L’ordre

habitual és de forma inversa a l’ordre cronològic
◦ Altres dades rellevants que tinguen relació amb el projecte que s’ha de portar a terme

Dades de l’empresa
◦ Nom de l’empresa
◦ Forma jurídica
◦ Data de constitució
◦ Domicili i telèfon
◦ Socis i capital social
◦ Sector de l’activitat
◦ Resum de l’objecte del negoci

PresentaciPresentacióó del del projecteprojecte



Descripció del negoci
◦ Idea bàsica del projecte d’empresa
◦ Oportunitat de negoci i identificar-la 
◦ Riscos i factors claus que fonamenten l’èxit de la idea
◦ Raons o objectius que es persegueixen a curt i mitjà termini mitjançant la creació

de l’empresa (diners, autoocupació, independència, solidesa professional...)
◦ Repercussions que representarà ser empresari a nivell personal, (més

responsabilitat, més dedicació...)
Objectius que es desitgen aconseguir
◦ Previsions de creixement del negoci: instal·lacions i personal
◦ Quota de mercat que es preveu aconseguir
◦ Nombre de productes que cal comercialitzar
◦ Àmbit geogràfic de venda
◦ Etc.

ActivitatActivitat del del negocinegoci



Descripció de l’activitat de l’empresa
◦ Productes/serveis
◦ Clients
◦ Àmbit geogràfic
◦ Comparació amb altres existents
◦ Avantatges competitius

Línies de negoci/productes/serveis
◦ Imatge ampliada del producte,

característiques
utilitat
manera de funcionament, ressaltar els aspectes innovadors
avantatges que puga tenir derivats del servei postvenda, atenció al client, etc. 

◦ Diferència amb els productes ja existents en el mercat
Classificació dels productes i serveis en línies, gammes o unitats de negoci

◦ Productes o serveis concrets, les característiques principals d’aquests, així com
les necessitats concretes que cobriran i per a quins mercats

ActivitatActivitat del del negocinegoci



Viabilitat comercial del projecte
Segments del mercat
◦ Geogràfic. Divisió del mercat per la ubicació geogràfica dels clients -per carrers, barris, 

zones, municipis, poblacions, illes, regions, països, continents, etc.
◦ Demogràfic. Divisió del mercat per les característiques demogràfiques dels clients - edat, 

sexe, estat civil, nombre de fills, etc.
◦ Socioeconòmic. Divisió del mercat per les característiques socioeconòmiques dels clients -

classe social, nivell d’estudis, poder adquisitiu, etc.
◦ Psicogràfic. Divisió del mercat per les característiques psicogràfiques dels clients, els seus

comportaments, hàbits, estils de vida, etc.
Comportaments i hàbits de consum
◦ Grups, subgrups, ninxos de mercat

Segments més rendibles en funció de:
◦ El rendiment de les vendes (la diferència entre els costos i els ingressos que genera un 

segment determinat
◦ El volum de vendes que pot generar (mesurat pel nombre de clients potencials que té cada 

segment)
◦ El potencial de creixement que té cada segment de mercat

AnAnààlisilisi del del mercatmercat



Competència directa
◦ Nom
◦ Línies de productes, elements de diferenciació
◦ Factors claus d’èxit
◦ Quota de mercat dels diferents competidors
◦ Objectius globals i per segments
◦ Volum de vendes en unitats i en euros
◦ Estructura de costos: anàlisi dels costos que incorren en la seua cadena de valor i en el procés de producció
◦ Mitjans de finançament i solvència
◦ Capacitat d’innovació: observar l’evolució de la capacitat innovadora i els canvis en les maneres de fer les 

coses
◦ Nivell de tecnologia: nivell tecnològic, patents, llicències, processos secrets, sistemes de qualitat, 

equipament, etc.
◦ Grau de diferenciació dels productes respecte dels de la nostra empresa
◦ Si tenen economies d’escala: és a dir, els avantatges operatius associats al gran volum de l’empresa
◦ Estratègia de comunicació: imatge transmesa, imatge percebuda i reputació en el mercat
◦ Lleialtat a la marca: preferències dels consumidors sobre les diferents alternatives del mercat

AnAnààlisilisi del del mercatmercat (2)(2)
AnAnààlisilisi de la de la competcompetèènciancia



Competència indirecta i productes substitutius
◦ Funcions similars
◦ Mateix grup de consumidors

Competència potencial. Barreres d’entrada
◦ Economies d’escala
◦ Diferenciació del producte
◦ Identificació de marques concretes pels clients
◦ Costos de canvi
◦ Requisits de capital
◦ Corba d’aprenentatge

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
AnAnààlisilisi de la de la competcompetèènciancia



Relació entre  el costos de compra de productes a proveïdors respecte del preu de 
venda
Anàlisi de les subcontractacions
Identificació i classificació dels proveïdors
◦ En primer lloc, haurem de fer un llistat de proveïdors que detalla els productes que 

ofrereixen, % del mercat que controlen, preus, qualitats, condicions de pagament i terminis
de lliurament

◦ En segon lloc, s’han de classificar per ordre d’importància tenint en compte els productes
que subministra: si són crítics pel procés, si existeixen productes alternatius, o si el volum
previst dels seus subministraments és molt significatiu en relació amb el total

Criteris de selecció i avaluació de proveïdors
◦ En aquest apartat, seleccionarem els proveïdors més importants amb l’objectiu d’establir una 

relació preferencial amb aquests. Aquests proveïdors han d’acomplir amb els requisits
següents: preus competitius, especialitzats en els productes que lliuren, fiables en qualitat i 
terminis de lliurament, millor servei tècnic i infraestructures, proximitat a l’empresa

◦ A més a més, periòdicament haurem d’avaluar els proveïdors per a conèixer el seu grau
d’acompliment amb els nivells de qualitat que se’ls exigeix

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
AnAnààlisilisi de de proveproveïïdorsdors



Política de compres
◦ S’ha d’establir una política de compres que reculla els criteris i 

els aspectes relacionats amb l’avaluació i la selecció de 
proveïdors, requisits de qualitat necessaris, terminis de 
lliurament, política de pagaments (comptat o crèdit, i en aquest
cas fixar el termini de pagament), etc.

Magatzem de matèries primeres
◦ En aquest apartat es comentaran les instal·lacions i els recursos 

amb els quals es compta per a l’emmagatzematge de matèries
primeres i compres

Termini de pagament a proveïdors
◦ Es tracta de desglossar el 100% de les compres a proveïdors

d’acord amb el nombre de dies que ens concedeixen com crèdit; 
al comptat, 30 dies, 60 dies...

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
AnAnààlisilisi de de proveproveïïdorsdors



Barreres regulatòries: 
◦ La creació d’una empresa és un procés de certa complexitat, que està subjecte a un conjunt de requeriments, suposa

dedicar temps i fer front a costos directes i indirectes
Habilitats i formació:
◦ Les deficiències en la formació i l’absència de motivació. La falta de capacitat impedeix que les oportunitats de negoci

potencials donen lloc a la creació de noves empreses
Política de competència: 
◦ Els acords tàcits entre empreses establides

Legislació de fallides:
◦ Una bona legislació sobre fallides és essencial per aconseguir que en cas necessari, les empreses puguen eixir del 

mercat, i que permeta una reassignació de recursos eficients, i que al mateix temps, totes les parts recuperen el 
màxim de la seua inversió

Barreres fiscals: 
◦ L’existència de tipus impositius alts redueix l’incentiu a l’empresarialitat

Retards en pagaments: 
◦ La vulnerabilitat financera de les empreses fa que el retard en el pagament tinga un fort impacte en el seu creixement

Financiació: 
◦ Dificultat per a accedir al mercat de capitals

Drets de la propietat intel·lectual: 
◦ Insuficient protecció dels drets de propietat intel·lectual, les empreses no inverteixen en investigació perquè temen 

que els seus resultats acaben en mans de la competència

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
FactorsFactors clausclaus de de ll’è’èxitxit: : entornentorn



Preu o l’estructura de costos de l’organització
Moment just de mercat
Qualitat
Disseny o el grau d’innovació
Dimensions
Novetat tecnològica o l’eficiència en l’execució en les 
activitats productives
Respecte medi ambiental
Agressivitat comercial o la capacitat per a comercialitzar
Duració
Imatge de marca

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
FactorsFactors clausclaus de de ll’è’èxitxit: sector: sector



Eina per a estudiar la viabilitat comercial d’un
projecte. Es presenta en forma de matriu
Factors interns:
◦ Debilitats: aspectes del projecte on la competència és

superior
◦ Fortaleses: aspectes del projecte on la competència

és inferior
Factors externs:
◦ Amenaces: impediments i dificultats de l’entorn
◦ Oportunitats: possibilitat d’explotar un avantatge

competitiu

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
AnAnààlisilisi DAFODAFO



DEBILITATS AMENACES

no hi ha direcció estratègica clara entrada de nous competidors amb costos més baixos

capacitat per a finançar els canvis necessaris en l’estratègia increment en les vendes dels productes substitutius
retard en I+D, creixement lent del mercat, canvi en les necessitats
rendibilitat inferior a la mitja i gustos dels consumidors

dèbil imatge en el mercat, cartera de productes limitada increment de barreres i requisits reglamentaris costosos
instal·lacions obsoletes creixent poder de negociació de clients i/o proveïdors
xarxa de distribució dèbil o sistemes ineficients
excés de problemes operatius interns

FORTALESES OPORTUNITATS
capacitats en activitats clau, recursos financers adequats entrar en nous mercats o segments

habilitats i recursos tecnològics superiors atendre grups addicionals de clients

propietat de la tecnologia principal
ampliació de la cartera de productes per a satisfer noves 
necessitats dels clients

avantatges en costos creixement ràpid del mercat

important programa I+D diversificació de productes relacionats

bona imatge en els consumidors
eliminació de barreres comercials en mercats exteriors
atractius

líder en el mercat
capacitat directiva

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
ExempleExemple de DAFOde DAFO



Estratègies defensives: 
◦ L’empresa està preparada per a enfrontar-se a les amenaces

Estratègies ofensives:
◦ És la posició en la qual tota empresa voldria estar. Ha d’adoptar

estratègies de creixement
Estratègies de supervivència: 
◦ L’empresa s’enfronta a amenaces externes sense les fortaleses

internes necessàries per a lluitar contra la competència
Estratègies de reorientació: 
◦ A l’empresa se li plantegen oportunitats que pot aprofitar però

no té la preparació adequada. L’empresa ha d’establir un 
programa d’accions específiques i reorientar les seus estratègies
anteriors

AnAnààlisilisi del del mercatmercat
ConclusiConclusióó que cal que cal extraureextraure dd’’unun DAFODAFO



Crear la demanda
Vendre el producte
Objectius comercials. Estratègies per a 
aconseguir-los.
S’ha de treballar en polítiques de:
◦ Producte
◦ Preu
◦ Distribució
◦ Promoció

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó



Línies de productes
◦ Amplitud: nre. de línies de productes oferits

Articles de referència
◦ Profunditat. Nre. d’articles oferits

Comparació del producte/servei amb l’oferta existent
Garantia i assistència tècnica
Avantatge competitiu
Tecnologia: patents i marques
Fases del producte
◦ Emergent
◦ Creixement
◦ Maduressa
◦ Declivi

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó
PolPolíítica de tica de producteproducte



Criteris per a fixar preus
◦ Anàlisi dels costos
◦ Demanda
◦ Producte
◦ Competència

Estratègies de fixació de preus
◦ Preus alts o selecció
◦ Preus baixos d’eixida o penetració
◦ Estratègies de “Línies de producte”
◦ Preus psicològics

Preu impar preu par

◦ Preus geogràfics
Termini de cobrament a client

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó
PolPolíítica de tica de preuspreus



Distribució a l’engròs
◦ majorista especialitzat/cash-and-carry/transportista/de despatxament/de prestatgeria

Distribució al detall
◦ Venda tradicional/supermercat/hipermercat
◦ Hiper especialitzat/tenda de descompte/tenda de conveniència
◦ Grans magatzems populars/venda a domicili/màquines expenedores
◦ Venda per correu/venda per revista/venda per televisió/venda per Internet

Xarxa de venedors: propis /aliena
Sucursals o delegacions
Agències
Representants
Llistat de distribuidores
Política de distribució
Xarxa de vendes: política de motivació i incentius per als comercials
Servei als clients: sistemes d’avaluació dels canals de distribució
Comerç exterior

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó
Canals de Canals de distribucidistribucióó



Imatge corporativa
◦ Marca corporativa
◦ Missatge o eslogan de l’empresa
◦ Marques de productes o serveis
◦ Rétols de l’establiment

Estratègia de comunicació dos tipus
◦ D’espenta: de canals al client
◦ D’atracció: directe al client

Canals de comunicació
◦ Publicitat
◦ Promoció de vendes
◦ Relacions públiques
◦ Vendes personals
◦ Marxandatge

Accions de promoció: líders d’opinió
Sistemes d’informació i de resultats de les accions de promoció

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó
EstratEstratèègiagia de de promocipromocióó



Promoure aquelles característiques que distingeixen i que interessen més els nostres
clients
Estratègia de posicionament;
◦ Consisteix a decidir la imatge amb la qual l’empresa desitja ser identificada pel seu públic

objectiu
Imatge
Preu
Qualitat

Objectius de mercat
◦ quota de mercat
◦ increments de vendes: percentuals, absoluts.
◦ període de planificació: mensual, semestral, anual

Política de la força de venda (comercials)
◦ política d’incentius, remuneració i motivació de la xarxa de venedors de l’empresa

Tècniques de marxandatge
◦ objectiu de dinamitzar i facilitar les vendes, transmetre la imatge desitjada al
◦ client i assegurar la satisfacció d’aquest

Aparadorisme

MMààrquetingrqueting i i comercialitzacicomercialitzacióó
PlaPla de de vendesvendes



Estratègia de producció i operacions
◦ Mitjà per a aconseguir els objectius establits de fabricació o de prestació de serveis
◦ Costos
◦ Qualitat
◦ Lliurament
◦ Servei

Descripció del procés
Planificació de l’activitat: programa de producció
◦ Capacitat màxima per producte

Recursos necessaris
◦ Matèries primeres/auxiliars i energia)

Costos de producció
Control de qualitat
Mesures de seguretat
◦ Pla de prevenció de riscos laborals

Factors mediambientals

ProducciProduccióó i i operacionsoperacions
ProcProcééss de de fabricacifabricacióó/ / producciproduccióó del del serveiservei



Locals
◦ Ubicació
◦ Grandària
◦ Distribució
◦ Compra/Lloguer
◦ Característiques local

Equipament
◦ Maquinària
◦ Transport
◦ Mobiliari

Tecnologia
◦ Maquinari
◦ Programari
◦ Altres

Manteniment

ProducciProduccióó i i operacionsoperacions
InstalInstal··lacionslacions



La política de compres
Paràmetres d’aprovisionament (distància, 
cost, termini de lliurament)
Programa de compres i aprovisionaments
Política de gestión d’estocs

ProducciProduccióó i i operacionsoperacions
AprovisionamentAprovisionament i logi logíísticastica



Establir l’organigrama de l’empresa
◦ Departaments/àrees/processos/projectes
Determinació dels llocs de treball:
◦ Funció, dependència funcional
◦ Nivell de coneixements tècnics
◦ Importància de les activitats
◦ Dimensió i estructura de la plantilla

OrganitzaciOrganitzacióó i recursos i recursos humanshumans



Habilitats directives
◦ Dirigir
◦ Prendre decisions
◦ Gestió del temps
◦ Delegació de funcions
◦ Lideratge
◦ Treball en equip
◦ Reunions productives

Aspecte humà de l’empresa
◦ Relacions
◦ Resolució de conflictes
◦ Motivació
◦ Comunicació

OrganitzaciOrganitzacióó i recursos i recursos humanshumans.  .  
EquipEquip directiudirectiu



Establir retribució d’acord amb:
◦ Categoria professional
◦ Lloc de treball
◦ Antiguitat
◦ Nivell de responsabilitat
◦ Per potencial
◦ Grau de desempenyorament de les seues tasques
◦ Resultats del grup o de l’individu

Remuneracions
◦ Fixa
◦ Variable
◦ En espècies

Retribucions al personal
◦ Sous i salaris
◦ Indemnitzacions
◦ Seguretat Social a càrrec de l’empresa
◦ Altres despeses socials

OrganitzaciOrganitzacióó i recursos i recursos humanshumans. . 
PolPolíítica de tica de retribucionsretribucions



Definir tipus de contracte que cal utilitzar
Política de selecció de personal
◦ Empreses de selecció. Borses de treball
Polítiques de motivació
Polítiques de formació
Externalització de funcions
Seguretat i higiene

OrganitzaciOrganitzacióó i recursos i recursos humanshumans. . 
PlaPla de de contractacicontractacióó



Previsions a mitjà i llarg termini 3 a 5 anys
Estudi de viabilitat de l’empresa
◦ Beneficis
◦ Liquiditat

Inversions:
◦ Totes les adquisicions necesàries per a la posada en marxa i per

al funcionament en 5 anys
Finançament:
◦ Recursos propis
◦ Recursos aliens

Llarg termini
Curt termini

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer



Ha de ser: 
◦ Realista (ajustat a condicions del mercat i de 

l’empresa)
◦ Ambiciós
◦ Assequible
◦ Definit amb claredat
◦ Comunicat al personal de l’empresa

Previsions de vendes
Ingressos financers
Altres ingressos, subvencions
Temporalitat dels ingressos

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
PrevisiPrevisióó dd’’ingressosingressos



Compres
Formes de pagament
Despeses generals
Despeses de personal
Tributs

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
PrevisiPrevisióó de de despesesdespeses



Previsió: Realitzar pressupostos mensuals
dels fluxos de caixa
La previsió de tresoreria té dos objectius:
◦ Captar recursos financers per a cobrir una 

situació deficitària (o bé, una col·locació
adequada de recursos sobrants)

◦ Estimar el mínim de diners líquids que convé
tindre sempre en l’empresa

◦

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
TresoreriaTresoreria



Fer una previsió a 5 anys:
◦ Balanços de pèrdues i guanys
◦ Balanços de situació
Previsió de les ràtios
Previsió de la rendibilitat

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
PrevisiPrevisióó de de balanbalanççosos i i rrààtiostios



Creixement de les vendes
Creixement de les inversions
Creixement dels fons propis
Creixement de la plantilla
Creixement del benefici net

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
IndicadorsIndicadors de de creixementcreixement



Termini de recuperació o PAY BACK
◦ Nombre d’anys tardarà l’inversor a recuperar la inversió inicial

Valor Actual Net (VAN)
◦ VAN = -I + [Q1 / (1 + i)] + [Q2 / (1 + i)^2] +.....+ [Qn / (1 + i)^n]
◦ I: inversión inicial.  Q1, Q2.. Qn: Beneficis anuals. i:  tipus d’interès

esperat
VAN ha de ser positiu, haurem guanyat més diners que l’estimat
◦ Tindre en compte Inflació, Tipus d’interès fix, Euribor

Taxa Interna de Rendibilitat: (TIR):
◦ És el percentatge al qual s’han d’actualitzar els cobraments i els

pagaments d’una inversió, perquè el VAN d’aquesta, siga igual a zero
◦ És el valor de I que en un termini determinat fa el VAN = 0

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
IndicadorsIndicadors sobre la sobre la inversiinversióó



Exemple: Inversió inicial 200 a 5 anys i un interès del 
10%

PAY BACK 4 anys. Beneficis = 210 > 200
VAN = 1
TIR ~ 10 % 

PlaPla econòmiceconòmic i i financerfinancer
IndicadorsIndicadors sobre la sobre la inversiinversióó

Any1 Any2 Any3 Any4 Any5 Total

Benefici 40,00 50,00 60,00 60,00 70,00 280,00

Coeficient 36,36 41,32 45,08 40,98 37,26 201,00



Notaria
◦ Constitució, poders

Registre mercantil
◦ Legalització llibres

Delegació de l’Agència Tributària
◦ Alta Censal: IAE, IVA, IRPF o IS

INSS
◦ Inscripció empresa
◦ Mutualitat
◦ Inscripció treballadors

Inspecció de treball
◦ Notificació d’obertura
◦ Llibre de visites
◦ Llibre de matrícula de personal

Ajuntament
◦ Llicència activitat i apertura

Registre de la propietat industrial
◦ Marca, nom comercial, patents

Altres empreses
◦ Bancs, electricitat, telèfon

La La constituciconstitucióó formal de formal de 
ll’’empresaempresa
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