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del feng shui al lean manufacturing 

 
 
 
 
 
“Feng” significa vent, i “Shui” aigua, dos dels elements més  
importants en l’art tradicional xinés de disposar les coses. 
 
 

El feng shui en si mateix és només una armonia, un sentiment positiu. 
 

 
Quan una persona entra i es sent bé a una casa, és 
la seva intuició. Aixó és el feng shui. 
 
 

El feng shui té que veure amb sentiments i en com es senten  
les persones en un espai, en aconseguir un ambient agradable. 

 
 
El feng shui es basa en un equilibri de colors, tamanys 
i formes posant èmfasis en la simplicitat. 
 
 

Per aconseguir un bon Feng Shui el primer que cal fer és 
eliminar el desordre: un lloc per a cada cosa i cada cosa  

al seu lloc com a primer principi del Feng Shui. 
 

 
Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc: principi de les 5S. 
 
 

Les 5S (Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu, Shitsuke): principis 
per aconseguir i mantenir un efectiu i eficient lloc de treball. 

 
 
Un lloc de treball o habitatge ordenat, net i organitzat, 
promou l’interès de les persones, provoca un augment  
de la confiança i de la satisfacció de les persones.  
 
 

Satisfacció de les persones. 
 
 

Satisfacció de les persones que és el que busca el Feng Shui 
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1 Presentació projecte 

1.1 La idea 

1.1.1 Origen de la idea de negoci 

Quan un dia per casualitat em va caure a les mans el llibre “Cómo eliminar el desorden con el 

feng shui” de Mary Lambert, em va sobtar les semblances que tenia aquesta filosofia oriental 

amb un dels objectius de la meva empresa: aconseguir la ISO-9002. L’únic punt per 

aconseguir-lo que ens faltava era el manteniment preventiu, la qual cosa ens havia provocat 

una no conformitat durant l’última auditoria. Quan vam obrir un grup de treball per a 

implementar el manteniment preventiu, vam arribar a la conclusió que ja que ens hi posàvem 

aplicaríem el TPM (Total Productive Maintenance), el qual anava un pas per davant del 

manteniment preventiu implicant a més a més dels operaris de manteniment, als propis 

operaris de màquina. Com a pas previ a tot això, s’havien d’implementar les 5S a la fàbrica. 

Però què son les 5S? 

Les 5S son 5 principis japonesos els noms dels quals comencen per S i que van tots en una 

mateixa direcció: aconseguir un espai net, ordenat i amb un bon ambient de treball. 

Aquests 5 principis són els següents: 

• SEIRI: Classificar 

Consisteix en separar el que és necessari del que no ho és i desprendre’s del que és inútil. Per 

tant, el propòsit de classificar és retirar de l’espai tots els elements que no són necessaris per 

al desenvolupament de l’activitat quotidiana de l’espai en qüestió. Així, els elements necessaris 

cal mantenir-los propers a l’acció, mentre que els innecessaris cal retirar-los, donar-los, 

transferir-los o eliminar-los. 

• SEITON: Organitzar 

Organitzar vol dir col·locar tot el que és necessari en un lloc fàcilment accessible. 

Per tant l’objectiu de l’organització consisteix en ubicar els elements necessaris en llocs on es 

puguin trobar fàcilment per a la seva utilització i que puguin ser retornats al seu lloc. 
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Amb tot això s’obté una millor imatge de l’àrea, un millor control del que es necessita (millor 

control d’estocs) i del que es té (material) i una millor coordinació a l’hora de fer qualsevol 

tasca (millora de la coordinació per a l’execució de treballs). 

• SEISO: Neteja 

Netejant s’obtenen els següents beneficis: 

o Augmentar la vida útil dels equips i les instal·lacions. 

o Disminuir el risc de contraure malalties. 

o Disminuir el nombre d’accidents. 

o Millor aspecte. 

o Ajuda a evitar danys al medi ambient. 

• SEIKETSU: Estandaritzar 

Cal mantenir constantment l’estat d’ordre, neteja i higiene de l’àrea aconseguit aplicant els 

principis anteriors netejant amb regularitat, mantenint totes les coses al seu lloc i en l’ordre 

establert i establint tasques per mantenir aquest ordre i neteja, és a dir, crear hàbits de 

conducte per conservar l’estància en perfectes condicions. 

• SHITSUKE: Disciplina 

O el que és equivalent, acostumbrar-se a aplicar les 5S en el nostre entorn (de treball) i a 

respectar les normes respectant als altres, respectant i fent respectar les normes de la zona, 

portant els equips de protecció (en cas necessari), tenint els hàbits de neteja, convertint tots 

aquests detalls en activitats reflexes. 

 

Però, la pregunta era evident: com es poden complementar una filosofia mil·lenària com és el 

Feng Shui amb les tècniques de Lean Manufacturing aplicades actualment a les indústries? 

Com més avançava en la lectura del llibre sobre el Feng Shui, més m’adonava de la gran 

utilitat que tindria aplicar tècniques com les 5S a l’hora de dissenyar la decoració d’un espai 

seguint el Feng Shui. 
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En concret em va cridar l’atenció el següent paràgraf: “En la actualidad, el desorden y la 

acumulación de trastos viejos es habitual en todos los hogares, pero lo importante es saber si 

somos capaces de mantenerlo bajo control o si, por el contrario, está empezando a controlar 

nuestra vida. 

El Feng Shui es la antigua práctica China de la distribución del mobiliario y del flujo de energía 

en la casa. (…) Para conseguir un buen Feng Shui en el entorno doméstico, lo primero que hay 

que hacer es eliminar el desorden, un poderoso proceso que limpia el espacio y contribuye a 

desencadenar asombrosos cambios en la vida de sus ocupantes. Después de la limpieza, se 

podrán aplicar otros remedios del Feng Shui, pero nunca antes.”. 

Així doncs, una cosa em va quedar clara: abans de fer qualsevol cosa, el primer pas consistia 

en netejar, eliminant tot allò no necessari i, posteriorment ordenar.  

Però si era exactament el mateix pas que havia hagut de fer a la meva empresa abans 

d’aplicar el manteniment preventiu! 

El tema em va cridar l’atenció i vaig anar a la biblioteca, on vaig trobar un altre llibre de la 

mateixa autora anomenat “Ordena tu casa con el Feng Shui”. Aquí el títol ja parlava de la 

segona S de les 5S: Ordenar. En concret, hi ha una frase que ho descriu molt bé: “Ordenar los 

espacios constituye el primer objectivo del Feng Shui, un proceso de un asombroso poder que 

propicia una serie de cambios extraordinarios en la vida”. 

En aquest llibre l’autora donava una sèrie de passos a seguir per ordenar cada habitació d’una 

casa, incloent un qüestionari a respondre per a cadascuna de les habitacions en les quals 

aplicar la neteja. Evidentment el mètode no era el de les 5S tot i que tenia alguns punts en 

comú. No obstant fallava en alguns dels seus passos, ja que barrejava algunes de les fases de 

les 5S. 

Evidentment, jo no sóc especialista en el Feng Shui, però si en diferents de les tècniques del 

Lean Manufacturing, ja que moltes d’elles les he aplicat o estic aplicant en el meu lloc de 

treball actual. 

Per tant, no seria interessant aplicar aquestes tècniques a l’hora de decorar o dissenyar la 

distribució en planta d’algun local? Si aquestes tècniques funcionen tant bé a l’hora 

d’augmentar la productivitat d’un procés, no seria interessant per els decoradors d’interiors la 

coneixença d’aquestes tècniques per tal de donar valor afegit als serveis que ja ofereixen als 

seus clients? Jo crec que si. 
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Però què seria més interessant: formar als decoradors perquè ells mateixos poguessin aplicar 

aquestes tècniques o aplicar-les jo mateixa com a consultora externa? 

Com que la resposta no la podia contestar ja que depenia del decorador d’interiors, perquè no 

oferir els dos serveis? Per una part podria treballar com a consultora externa per els 

dissenyadors d’interiors interessats i per altra banda podia donar formació sobre les diferents 

tècniques, en cas que els decoradors estiguessin interessats en formar-se en elles. 

A partir d’aquesta idea inicial vam decidir desenvolupar el nostre pla d’empresa i d’aquí 

sorgeix ADVA Espais Consultors: la consultoria que dóna valor afegit als teus espais. 

1.1.2 Descripció de la idea de negoci 

ADVA Espais Consultors (Added Value Espais Consultors) és una consultoria la qual 

mitjançant tècniques d’enginyeria aplicades actualment a la indústria (principalment al sector 

de l’automoció) aportarà valor afegit a les empreses, oficines, locals comercials i/o domicilis 

particulars mitjançant una distribució en planta optimitzada i aplicant un enfocament sistemàtic 

d’organització, ordre i neteja. 

Aquest valor afegit aportat es traduirà en termes d’augment de la qualitat del producte o servei 

ofert amb el conseqüent augment de la satisfacció del client; una eliminació de les deixalles o 

d’activitats que no aporten valor afegit amb el seu conseqüent augment de productivitat i 

d’espai lliure i un augment de la motivació i implicació de les persones. 

A més a més, degut a la complementarietat d’aquestes tècniques d’enginyeria i el Feng Shui, 

ADVA Espais Consultors oferirà una combinació de les dues “filosofies”: dissenyar un espai 

seguint la filosofia mil·lenària del Feng Shui utilitzant les tècniques més innovadores del Lean 

Manufacturing, o el que és el mateix, utilitzant les tècniques que tan bon resultat estan donant 

al món industrial amb una reducció d’espai ocupat del 40% i amb una reducció de queixes 

dels clients del 71% entre altres beneficis. 

Evidentment, ADVA Espais Consultors tindrà dos vessants: per una part una consultoria 

d’espais (la qual treballarà per projectes), destinada a dissenyadors d’interiors en una primera 

etapa, i, per l’altra, una empresa de formació de les tècniques de Lean Manufacturing, per a 

aquells dissenyadors d’interiors que estiguin interessats en ser ells mateixos els encarregats 

d’aplicar aquestes tècniques. 

En resum, l’objectiu d’ADVA Espais Consultors és donar valor afegit als seus espais. 
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1.1.3 Aspectes innovadors del servei 

Actualment, el disseny d’interiors està agafant protagonisme a Catalunya, principalment degut 

a la clara convicció dels empresaris i particulars de la importància de la imatge que qualsevol 

espai dóna als seus clients, amics o familiars. 

No obstant, si bé els dissenyadors d’interiors, arquitectes i constructors són formats per 

institucions reconegudes, per a la feina que han de desenvolupar, cap d’aquestes escoles / 

facultats ensenyen les tècniques de Lean Manufacturing. 

Aquestes tècniques es porten aplicant a la indústria (especialment al sector de l’automoció) 

des de fa uns quants anys amb resultats molt satisfactoris en termes de millora de la qualitat, 

augment de la productivitat i augment de la motivació del personal entre altres. 

Per tant, perquè no aplicar aquestes tècniques a l’hora de dissenyar una oficina, un local 

comercial, un hotel o un domicili particular? 

Perquè no aplicar aquestes tècniques en espais on es vol aplicar el Feng Shui si les dues 

“filosofies” es complementen tan bé? 

Evidentment, en l’actualitat els dissenyadors o arquitectes no les coneixen, però amb elles 

podrien augmentar considerablement el valor afegit que aporten als seus clients, oferint aquest 

servei complementari al que ja estan donant. 

Per tant, la innovació és clara: tècniques d’enginyeria i disseny d’interiors, el complement 

perfecte. 

1.1.4 Necessitats que cobreix 

Inicialment, ADVA Espais Consultors dirigirem els nostres esforços al mercat de dissenyadors 

d’interiors existent a Catalunya, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana. 

En aquesta àrea geogràfica, el preu per metre quadrat ha augmentat considerablement els 

últims anys, mentre cada vegada es reduïa més la superfície construïda. 

Un dissenyador d’interiors té coneixements per a decorar o distribuir els espais segons criteris 

estètics, però li manquen els criteris d’optimització dels espais i de selecció del que és o no 

necessari. 
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Evidentment, ajuntant les dues coses aconseguirien un servei molt millor als ulls del seu client, 

oferint a part d’un espai bonic o decorat segons les últimes tendències, un espai on només hi 

hagués el que es necessita i tot estigués col·locat segons les freqüències d’utilització. 

Està clar, que actualment la necessitat d’aquest servei és desconeguda o ignorada per part 

dels dissenyadors. No obstant, ADVA Espais Consultors crearà aquesta necessitat, ja que 

tothom vol oferir el millor servei possible als clients i més, en un sector on els clients contents 

tendeixen a ser fidels al seu dissenyador i aquells clients que no han consumit mai disseny 

d’interiors tendeixen a moure’s per referències. 

Quan els dissenyadors coneguin les excel·lències de les tècniques utilitzades, segur que no 

dubtaran en contractar els nostres serveis. 

No obstant, en una segona fase, pretenem treballar directament tant per a dissenyadors com 

per a clients finals consumidors de disseny. Aquests clients van des de clients particulars de 

nivell econòmic mitjà-alt, fins a oficines, passant també per locals comercials, hotels, etc. 

Tot i que, principalment en el sector oficines i serveis, si que existeix la necessitat (qui no ha 

treballat en una oficina on els documents innecessaris estan per sobre de qualsevol taula, les 

carpetes estan sense marcar i el trobar qualsevol cosa requereix un elevat temps?), el fet que 

en un primer moment no els considerem clients objectiu és degut a la dificultat d’arribar a ells 

ja que el mercat de disseny d’interiors té unes altes barreres d’entrada de cara a les empreses 

de nova incorporació, ja que com s’ha comentat, els consumidors de disseny son molt fidels 

als dissenyadors que ja han utilitzat o, en cas que sigui la primera vegada que desitgin 

contractar el servei d’una empresa de disseny, opten per recomanacions o estudis de renom. 

Tot i això ADVA Espais es publicitarà en mitjans on aquests futurs clients objectius tinguin 

accés i tindrà una pàgina web interactiva, on tothom qui estigui interessat podrà realitzar 

qualsevol consulta. 

1.1.5 Factors d’èxit 

Les característiques per les quals ADVA Espais Consultors serà un negoci viable amb un gran 

mercat potencial són: 

• Servei innovador. ADVA Espais Consultors aplica mètodes d’enginyeria en la 

distribució d’espais a locals comercials, domicilis particulars i oficines, amb la 

possibilitat d’aplicar-los seguint la filosofia del Feng Shui. Tot i que actualment hi 

ha empreses dedicades al Feng Shui i dissenyadors d’interiors, cap d’elles aplica 
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les tècniques del Lean Manufacturing per a optimitzar tant els espais com els 

fluxes del material, tècniques que tant bon resultat estant donant al sector 

industrial. 

• Immobles amb un bon Feng Shui poden arrivar a aconseguir una prima del 5% 

sobre el valor de mercat. De fet, el Feng Shui és un dels factors que ha fixat el 

valor dels immobles a orient des de les últimes dècades. Per tant, existeix un 

increment o una disminució del valor de l’immoble depenent de que aquest tingui 

o no un mal Feng Shui ja que el valor d’un immoble no només depèn de les seves 

característiques físiques o de la seva ubicació, sinó que també dependrà de 

variables que oscil.len des del gust personal fins a la sensació de confort que 

ocasiona. Veure artícle a ANNEX. 

• Increment en la cultura del disseny d’interiors en el sector de serveis, essent el 

mercat de les oficines un gran mercat potencial per els dissenyadors interiors i, 

per tant, també per ADVA Espais. 

• Increment del preu de l’habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona, així com 

disminució de la superfície mitjana dels nous habitatges, el que fa que l’espai físic 

sigui cada vegada un bé més car i més escàs. 

• Amb l’aplicació de les tècniques d’enginyeria, aportarem als nostres clients 

reduccions en variables importants per els seus negocis tals com: 

o 35% de reducció en temps de cicle. 

o 24% de reducció en retards d’entregues. 

o 30% de reducció en hores laborables per unitat. 

o 70% de reducció en processos dins del treball. 

o 71% de reducció de queixes de clients. 

o 40% de reducció en espai ocupat. 

o 33% de reducció en inventari de matèria primera. 

o 300% d’augment en rotació d’inventaris. 

• A més a més, amb aquestes tècniques d’enginyeria garantim un augment de la 

satisfacció del personal, obtenint entre altres coses: 

o Orgull del lloc on es treballa 
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o Comunicació més fluïda entre la direcció i els treballadors 

o Estímul a la cooperació i al treball en equip 

o Major motivació dels treballadors 

o Més suggeriments i iniciatives de millora 

o Major compromís i responsabilitat en les tasques 

o Major coneixement del lloc de treball 

o Millor identificació dels problemes 

És per tot això, que ADVA Espais Consultors és un negoci amb un gran potencial de 

desenvolupament en els mercats estudiats. 

1.2 Visió 

Ser una consultora de referència en el nostre àmbit de l’optimització d’espais, mitjançant: 

• Un creixement continu, selectiu i amb vocació de permanència. 

• L’excel·lència en qualitat del servei. 

• El diàleg i el compromís. 

• La iniciativa en la recerca de solucions per a satisfer els clients. 

1.3 Missió 

Aconseguir un creixement rentable i sostenible satisfent i fidelitzant als nostres clients i 

col·laboradors. 

1.4 Valors 

• Diàleg i col·laboració 

Creiem en el diàleg com a principal eina per comprendre les necessitats del nostre entorn, i en 

la col·laboració interna com el mitjà per construir solucions que incorporin tot el coneixement i 

l’experiència diferencial d’ADVA Espais Consultors. 
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• Confiança en les persones 

Confiem en la capacitat de la nostra gent d’assumir reptes i fomentem el seu 

desenvolupament professional basant-nos en els èxits i el seu potencial. 

• Proactivitat i responsabilitat 

Assumim el compromís personal de fer realitat els nostres objectius amb perseverança, 

empenta i il·lusió. 

• Credibilitat 

Transmetem credibilitat al nostre entorn i complim els nostres compromisos amb serietat i 

rigor. Actuem de manera oberta, transparent i responsable i respectem els principis i valors 

ètics. 

• Servei al client 

Ens centrem a idear, dissenyar i donar als nostres clients serveis de la màxima qualitat, que els 

aportin un valor diferencial respecte a la resta d’ofertes del mercat. 

• Eficiència 

Enfoquem cadascuna de les nostres activitats en l’obtenció eficient d’un objectiu concret i 

tangible que aporti un clar valor a l’organització. 

1.5 Promotores del projecte 

Les promotores d’aquest projecte són: 

• Meritxell Amagat i Casals: 

o Enginyera Industrial, especialitzada en Enginyeria de Procés, per l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC). 

o MBA Interuniversitari per la Universitat de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

o Enginyera de mètodes i temps 

o Experiència en projectes de millora contínua de processos. 
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• Yashmina Guilló i Ortiz: 

o Enginyera de Telecomunicacionsl, especialitzada en Comunicacions, per 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicacions de 

Barcelona (UPC). 

o MBA Interuniversitari per la Universitat de Barcelona, la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

o Cap de projectes de l’Àrea d’Organització 

o Experiència en la implantació de models de gestió per processos: 

planificació, implantació, revisió i millora contínua. 

1.6 Dades del projecte 

Nom: ADVA Espais 

Denominació social: ADVA Espais Consultors, S.L. 

Domicili Social: c/ Entença, 134 Entresol 

Localitat: Barcelona 

Forma Jurídica: Societat de Responsabilitat Limitada 

Activitat: Optimització d’espais 

Sector: Consultoria 

Data de constitució: Gener 2007 

CIF: Pendent 

Capital social: 36.000 € 

Nº treballadors: Inicialment 2 

Data d’inici de l’activitat: Gener 2007 

 

1.7 Pla d’acció i posada en funcionament 

1.7.1 Activitats realitzades 

Les activitats que a data d’avui ja hem realitzat són: 

• Estudi de mercat identificant i analitzant competidors i mercat potencial. 

• Consulta i bloqueig del nom comercial “ADVA Espais Consultors”. 
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• Disseny del logotip i la imatge de la nostra marca: targetes de visita, díptic, 

caràtules CD i papereria en general. 

• Recerca del pis on ubicarem les oficines. 

• Projecte de la reforma que serà necessària. 

• Recerca de proveïdors per al disseny, hosting i altres serveis relacionats amb la 

web. 

• Realització del pla d’empresa, resum executiu i annexos. 

• Preparació de la presentació del projecte. 

1.7.2 Activitats a realitzar 

Les activitats que encara tenim pendents per posar en funcionament l’empresa són: 

• Tràmits de constitució de l’empresa. 

• Formalització del contracte de lloguer del despatx. 

• Registre del nom comercial i el logotip. 

• Reformes del local. 

• Posada en funcionament dels plans d’acció. 
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2 Anàlisis de mercat 

2.1 Anàlisis del Macroentorn 

Per ADVA Espais Consultors és important estudiar el mercat immobiliari a Catalunya, 

principalment al cinturó de Barcelona ja que és on es concentra un volum important de 

població i és on, per tant, l’espai és un bé més car i més escàs, essent la zona geogràfica on 

ADVA Espais Consultors volem concentrar la nostra activitat els primers anys de funcionament. 

En concret ens interessa l’evolució en el preu per metre quadrat i en la superfície que han 

tingut tant els edificis de nova construcció com els de segona mà, ja que és evident que en els 

últims anys el preu de l’habitatge s’ha disparat mentre que la superfície ha anat disminuint 

progressivament. 

Així doncs, és aquí on entra ADVA Espais Consultors: organitzem els espais per tal de treure el 

màxim profit del cada vegada més reduït espai dels habitatges, on la cultura d’acumulació 

d’objectes fa que l’espai lliure sigui cada vegada un bé més escàs. 

2.1.1 Mercat immobiliari a Catalunya 

2.1.1.1 Evolució dels preus 

Per tal de facilitar l’estudi del mercat immobiliari, dividirem Catalunya en vuit zones o àrees 

urbanes: 

• Zona 1: Barcelona ciutat 

• Zona 2: Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de 

Gramanet i Tiana. 

• Zona 3: Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant 

Boi de Llobregat. 

• Zona 4: Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat 

del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. 

• Zona 5: Sabadell i Terrassa. 

• Zona 6: Girona ciutat. 

• Zona 7: Tarragona ciutat i Reus. 
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• Zona 8: Lleida ciutat. 

Pel que fa a l’evolució dels preus, a la gràfica següent, es pot veure com des del primer 

semestre de l’any 2001, s’ha mantingut una tendència alcista dels preus dels habitatges en el 

conjunt de les vuit zones analitzades. 

De fet, en el conjunt de tots els semestres analitzats veiem que en promig, un 40% dels 

habitatges han augmentat entre un 5 i un 10% cada any, superant el 45% dels habitatges el 

primer semestre del 2004 i el segon semestre del 2005. 

Els habitatges que han augmentat entre un 10% i un 20% de preu es situaven en un 30% del 

total dels habitatges el primer semestre del 2001, arribant a superar el 40% dels habitatges 

l’any 2003 i el primer semestre del 2005. 

Així doncs, aproximadament un 80% dels habitatges del conjunt de zones analitzades han 

pujat entre un 5% i un 20% cada semestre dels darrers anys, el que equival a un augment de 

preus que van des del 50% al 200% en els últims 5 anys. 
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Evolució de preus a totes les zones. 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 

 

Analitzant cadascuna de les zones per separat, veiem que el comportament és bastant 

semblant: 
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Zona 1: Barcelona Ciutat 

Pel que fa a la zona 1, veiem que l’evolució dels preus en els darrers anys ha tingut també una 

tendència alcista. 

Cal destacar en aquest cas l’evolució creixent que tenen els habitatges que han augmentat 

més d’un 20 % el seu preu, els quals han passat d’un 1,6% el primer semestre del 2001 a un 

8% al segon semestre del 2005. 
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Evolució de preus Zona 1 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 2: Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramanet i Tiana 

En la zona 2, veiem també la tendència alcista que han tingut els preus dels habitatges en els 

darrers anys. 

Cal destacar que en aquesta zona en el primer semestre del 2001, un 8,7% dels habitatges 

van disminuir el seu preu de venda. Aquest percentatge d’habitatges es redueix a un 0% el 

darrer semestre de l’any 2005. 
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Evolució de preus Zona 2 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 3: Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sant Boi de 

Llobregat 

En aquesta zona, a part de la tendència alcista que han tingut els preus al llarg d’aquesta 

darrers anys, cal destacar la tendència ascendent que tenen els habitatges que han augmentat 

entre un 10% i un 20% (més d’un 40% dels habitatges l’any 2005) i els que han augmentat més 

d’un 20%, els quals han superat el 10% dels habitatges també en el 2005. 
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Evolució de preus Zona 3 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 4: Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern 

En aquesta zona també s’ha mantingut la tendència alcista dels preus dels habitatges en els 

darrers anys. No obstant, si bé en els últims anys els habitatges que havien augmentat entre 

un 10% i un 20% es mantenien entre el 30% i un 60% dels habitatges i els que havien 

augmentat entre un 5% i un 10% fluctuaven entre un 20% i un 50%, en l’últim semestre de l’any 

2005 veiem com més d’un 80% dels habitatges només van augmentar entre un 5% i un 10%, la 

qual cosa suposa una frenada en l’augment de preus. 
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Evolució de preus Zona 4 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 5: Sabadell i Terrassa 

En aquesta zona es posa de manifesta l’elevada tendència alcista dels preus dels habitatges. 

Veiem que els habitatges que han augmentat entre un 10% i un 20% han passat 

d’aproximadament el 30% al primer semestre del 2001 a un 50% al segon semestre del 2005, 

superant el 60% el primer semestre del 2005. 

A més a més, és molt significativa l’evolució dels habitatges que han augmentat més d’un 20% 

el seu preu, els quals han passat d’un 0% l’any 2001 a un 18,8% el segon semestre del 2005. 
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Evolució de preus Zona 5 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 6: Girona ciutat 

En aquesta zona, veiem que, en promig, més del 45% dels habitatges han augmentat entre un 

10% i un 20% cada semestre des del 2001 fins al 2005, arribant a superar el 80% dels 

habitatges en el primer semestre del 2003, el que suposa un augment de més del 100% del 

valor en els últims 5 anys. 

També cal tenir el compte els habitatges que han pujat entre un 5% i un 10% ja que exceptuant 

el primer semestre del 2003, aquests suposen en promig entre un 40% i un 50% del total 

d’habitatges. 
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Evolució de preus Zona 6 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 7: Tarragona ciutat i Reus 

En aquesta zona veiem la tendència creixent dels habitatges que han augmentat entre un 5% i 

un 10% els preus, passant d’un 34% el primer semestre de l’any 2001 a un 60% el segon 

semestre del 2005. 

Aquí, també tenen un pes considerable els habitatges que han augmentat més d’un 20%, els 

quals han arribat a suposar un 20% dels habitatges en el primer semestre del 2002 i un 15,6% 

el segon semestre del 2005. 
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Evolució de preus Zona 7 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Zona 8: Lleida ciutat 

Finalment, a la zona 8, veiem també la tendència creixent dels preus dels habitatges, 

principalement en els habitatges que han augmentat entre un 5% i un 10% cada semestre, els 

quals han passat de ser aproximadament un 20% al primer semestre del 2001 a gairebé un 

50% el segon semestre del 2005, arrivant a un màxim del 60% durant el primer semestre de 

l’any 2004. 

 

Evolució de preus Zona 8
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Evolució de preus Zona 8 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 

 

Així doncs, en totes les zones en els darrers anys els preus dels habitatges han augmentat 

considerablement. A l’hora de quantificar aquest augment de preus i relacionar-lo amb la 

superfície dels habitatges ens centrarem amb Barcelona ciutat, ja que és aquí on els preus 

dels pisos són més elevats en comparació amb la seva superfície. 
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2.1.1.2 Factors limitatius del mercat residencial de compra 

Un altre punt important a tenir en compte són els factors limitatius del mercat residencial de 

compra, és a dir, com han evolucionat els motius que frenen a l’hora d’adquirir un nou 

habitatge/local al llarg dels darrers 5 anys. 

Segons l’opinió dels agents immobiliaris, el principal factor limitatiu de la dinàmica futura del 

mercat residencial de compra és el preu massa elevat dels habitatges, seguit de la feblesa de 

la demanda d’habitatges i de la manca d’oferta d’habitatges prou diversificada. 

Un altre factor que està adquirint importància és el cost elevat de les hipoteques, que degut a 

la pujada dels tipus d’interès suposem que adquirirà encara més pes l’any 2006, ja que és 

aquest any quan hi ha hagut les pujades més significatives. 

Factors limitatius de la dinàmica del mercat 
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Factors limitatius de la dinàmica del mercat residencial 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Així doncs, si observem l’evolució que han tingut cadascun dels factors limitatius descrits 

anteriorment en els darrers anys, veiem que el preu massa elevat dels habitatges és el més 

important, superant el 45% en tots els anys estudiats (del 2001 al 2005). 

Durant els anys 2001 i 2002 el factor limitatiu més important després del preu massa elevat era 

la feblesa en la demanda d’habitatges, però a partit del primer semestre de l’any 2003 el pes 

d’aquest factor disminueix i s’iguala amb el de manca d’oferta d’habitatges prou diversificada, 

ambdós amb aproximadament un 15% de pes cadascun durant els següents anys. 

Per tant, es fa palès, l’elevat preu que ha assolit l’habitatge a Catalunya. 

2.1.1.3 Evolució del número d’operacions segons la superfície dels habitatges 

Considerant la diferència algebràica entre el percentatge d’agents immobiliaris que consideren 

que el nombre d’operacions ha estat superior que en el semestre anterior i els que manifesten 

que el nombre d’operacions ha estat inferior, podem veure la tendència que ha tingut el mercat 

immobiliari residencial segons la superfície dels habitatges en els últims semestres. 
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Evolució operacions habitatges de menys de 70 metres quadrats 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 
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Per als habitatges de menys de 70 m2, veiem que han presentat un comportament positiu en el 

total de les zones, és a dir, gairebé cada semestre s’han venut més habitatges d’aquestes 

dimensions que a l’anterior (saldo positiu). 

Si ens fixem per zones, veiem que les zones on aquesta tendència és més positiva son la zona 

1 (Barcelona ciutat), la zona 2 (Badalona, Montgat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Santa 

Coloma de Gramanet i Tiana), la zona 4 (Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, 

Molins de Rei, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant just 

Desvern) i la zona 5 (Sabadell i Terrassa). 

De 70 a 90m2 
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Evolució operacions habitatges de 70 a 90 metres quadrats 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 

Per als habitatges de 70 a 90m2, veiem que tot i que els darrers anys havien presentat una 

dinàmica positiva, en el segon semestre de l’any 2005 han patit una desaccelaració important, 

principalment degut pel comportament a la zona 1 (Barcelona ciutat) i a les zones 2 i 3 (entron 

metroplolità). 
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De 91 a 120m2 
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Evolució operacions habitatges de 91 a 120 metres quadrats 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 

Els habitatges de superfícies compreses entre 90 i 120m2, veiem que des del segon semestre 

de l’any 2002, presenten una disminució clara en el nombre d’operacions en totes les zones 

estudiades, degut bàsicament a l’encariment en el preu dels habitages (€/m2). 

Finalment, veiem que el mateix succeeix amb els habitatges de superfícies superiors als 

120m2, on també queda palesa la contracció important que ha patit el mercat en el número 

d’operacions de compravenda que impliquen aquests tipus d’habitatges en el conjunt de les 

vuit zones estudiades. 

No obstant, tot i que la tendència dels conjunt de les vuit zones és negativa, veiem que en les 

zones 6 (Girona ciutat), 7 (Tarragona ciutat i Reus) i 8 (Lleida ciutat), els habitatges amb 

superfícies superiors als 120m2 tenen una tendència positiva respecte als semestres anteriors. 
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Evolució operacions habitatges de més de 120 metres quadrats 

Font: Generalitat de Catalunya. Mercat immobiliari a Catalunya: Evolució i perspectiva 

Així doncs, en els darrers 5 anys, estudiant el mercat residencial segons superícies, han estat 

els habitatges de dismensions més reduïdes (fins a 70m2) els que han presentat un 

comportament més positiu en el nombre d’operacions de compravenda en el conjunt de les 

vuit zones analitzades. 

Els habitatges de 70 a 90m2, que els darrers semestres havien presentat una dinàmica 

positiva, han patit una desacceleració notable en el 2005, marcada majoritàriament pel 

comportament a la ciutat de Barcelona i al seu entorn metropolità. 

Finalment, cal remarcar que, des de l’any 2003, els habitatges de superfícies superiors als 

90m2, han mostrat una contracció important en el nombre d’operacions. 

Per als propers semestres (2006) s’apunta una continuïtat en el comportament dels diferents 

segments, és a dir, un creixement de les operacions d’habitatges de fins a 70m2, una certa 

recuperació pel segment d’habitatges d’entre 70 i 90m2 i una caiguda en els segment 

d’habitatges amb superfícies superiors a 90m2, més accentuada en el cas dels habitatges de 

més de 120m2.  
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Per tant, és evident que degut a la tendència alcista dels preus dels pisos (€/m2), el mercat de 

compravenda de pisos tendeix a pisos de dimensions cada vegada més inferiors. 

2.1.2 Mercat immobiliari a Barcelona 

2.1.2.1 Introducció 

Barcelona és la capital de Catalunya, amb 7 milions d’habitants, i és el centre de l’arc 

mediterrani, una gran àrea econòmica amb 18 milions d’habitants. 

Consitueix el centre d’una extensa regió metropolitana de més de 217 municipis en què 

resideixen 4,6 milions d’habitants.  

Concentra el 70% del PIB de Catalunya i és la sisena aglomeració urbana europea i la 

cinquena concentració industrial. 

 Població Superfície (Km2) Densitat (hab/Km2) 

Barcelona 1.578.546 101 15.671 

Regió metropolitana 4.673.648 3.236 1.427 

Catalunya 6.813.319 31.895 210 

Espanya 43.197.684 505.988 84 

Superfície i població any 2005 

Font: Ajuntament de Barcelona, Institut Nacional d’Estadística (INE) 

L’economia catalana ha estat tradicionalment un dels motors econòmics d’Espanya i continua 

registrant el producte interior brut (PIB) més alt en termes absoluts de totes les comunitats 

autònomes. Els darrers anys ha mantingut una trajectòria expansiva i les previsions de 

creixement a curt termini són positives. 

Tradicionalment, el comerç i la manufactura han estat els eixos dels desenvolupament i de la 

riquesa de la ciutat. Actualment, l’activitat econòmica té una estructura caracteritzada pel 

domini del sector serveis i pel manteniment d’una base industrial important a tota la regió 

metropolitana. 

Paral·lelament al procés de trasllat de gran part del sector industrial a la conurbació 

metropolitana, la indústria que s’ha quedat a l’àrea central ha intensificat la seva conversió en 

una indústria amb un alt valor afegit. 
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Es tracta de noves activitats econòmiques de caràcter industrial en branques com els serveis 

mediambientals, les indústries culturals, les comunicacions, el transport aeri i altres de gran 

potencial de creixement. 

Concretament, durant el període 2000-2004 Barcelona i la seva àrea metropolitana han 

augmentat en contingut tecnològic alt i mitjà de l’ocupació industrial fins a un 11,2% i un 35,8% 

respectivament. 

També el sector serveis, especialment aquells que cal vincular amb l’activitat turística, 

l’ocupació d’alt valor afegit ha crescut més d’un 33%. 

Barcelona disposa d’un ampli teixit empresarial amb una estructura molt similar a l’europea. 

Les petites i mitjanes empreses (PIME) superen les 417.000 i representen el 99,7% del total 

d’empreses. 

A Barcelona el sector terciari creix amb un caràcter clarament emprenedor, com ho demostra 

el fet que en els darrers tres anys ha crescut amb la màxima intensitat el nombre d’afiliats 

autònoms, especialment al subsector de les noves tecnologies. 

Un punt important és la inversió estrangera a Barcelona. L’àrea econòmica de Barcelona 

concentra el 70% de totes les empreses japoneses d’Espanya i més del 50% de les 

alemanyes, franceses i nord-americanes. Les indústries químiques i farmacèutiques i les del 

sector de l’automoció concentren més del 50% de les empreses estrangeres de caràcter 

industrial presents a l’àrea econòmica de Barcelona. El sector serveis concentra un 42% i la 

construcció un altre 3%. 

Barcelona està rebent un flux d’inversions creixents destinat a la creació de centres 

direccionals, centres de recerca i de distribució, centres de desenvolupament de programari i 

centres de disseny als sectors més diversos, com l’electrònica professional i de consum i el 

sector de l’automoció. 

A l’hora Barcelona té un posicionament internacional reconegut, situant-se en posicions 

destacades de diferents rànquings internacionals que qualifiquen molt favorablement la realitat 

urbana, la capacitat d’atracció de capital estranger, el caràcter emprenedor per als negocis i la 

qualitat de vida de la qual es gaudeix. 
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Font: Ajuntament de Barcelona i CIDEM. Barcelona una bona inversió: guia pràctica per fer negocis a la ciutat. 

2.1.2.2 Mercat immobiliari a Barcelona: oficines i locals comercials 

Els espais per a negocis a Barcelona (més de 12 milions de m2 de zones industrials i prop de 

4.500.000m2 d’estoc total d’oficines) faciliten el desenvolupament i creixement de les activitats 

empresarials amb una relació qualitat - preu excel·lent, especialment pel que fa a l’oferta 

d’oficines. Segons l’informe realitzat per l’Ajuntament de Barcelona, “Barcelona una bona 

inversió: guia pràctica per fer negocis a la ciutat”, l’any 2005 a Barcelona hi havia: 

• Estoc d’oficines: 4.906.634m2. 

• Superfície contractada: 413.000m2. 

• Oferta disponible: 295.000m2. 

• Taxa de desocupació: 6%. 

• Preu mínim de lloguer: 8,5 €/m2/mes. 

• Preu màxim de lloguer: 23,5 €/m2/mes. 

El volum de negoci del sector comercial va ascendir a 32.664 milions d’euros durant l’any 

2004, un 6,2% superior a l’any anterior. Aquest volum aporta el 15% del PIB de la ciutat i dóna 

feina a més de 163.000 persones. Barcelona compta amb 17 eixos comercials a cel obert, 

repartits per tota la ciutat. Es tracta de trams urbans on es produeix una gran concentració de 

comerços. En general són espais comercials amb una oferta diferenciada respecte del centre 

de la ciutat. El mateix informe nombrat anteriorment ens dóna les següents dades bàsiques del 

comerç a la ciutat de Barcelona per l’any 2005: 
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• Nombre d’establiments comercials: 53.668. 

o Comerç a l’engròs: 14.280 (26,6%). 

o Comerç al detall: 39.388 (73,4%) 

• Taxa de desocupació: 7,8%. 

• Preus mitjans de lloguer: 600 €/m2/any. 

• Preu mitjà total de venda: 2.000 €/m2. 

2.1.2.3 Mercat immobiliari a Barcelona: sòl i naus industrials 

L’oferta immobiliària per a activitats industrials de Barcelona és una de les més importants de 

l’arc mediterrani amb més de 12 milions de m2. 

Tot i les limitacions per a incrementar l’oferta amb nou sòl industrial, la regió metropolitana 

ofereix noves oportunitats entorn dels principals eixos viaris. La tendència general indica una 

progressiva conversió del sòl industrial més pròxim al centre de Barcelona en sòl mixt 

d’oficines, magatzems i sòl residencial. 

Segons l’estudi esmentat anteriorment els preus mitjans del sòl i de les naus industrials a 

Barcelona l’any 2005 eren els següents: 

• Nau industrial de lloguer: 7,1 €/m2/mes. 

• Nau industrial de venda: 1.175 €/m2. 

• Total venda sòl industrial: 707,5 €/m2. 

Comparant els preus de lloguer dels espais de negocis a les principals zones urbanes de 

ciutats del món veiem que Barcelona és, de les 22 ciutats que apareixen a la taula, la 18 pel 

que fa al cost de lloguer tant d’oficines com d’espais comercials i la 14 pel que fa al cost de 

lloguer d’indústries. 
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Lloguer 
Oficines 

(€/m2/any) 

Espais comercials 

(€/m2/any) 

Indústries 

(€/m2/any) 

Amsterdam 345 1.600 65 

Atenes 320 3.700 85 

Barcelona 260 600 80 

Beijing 175 1.349 125 

Berlín 288 2.280 72 

Birmingham 418 4.732 91 

Brussel·les 280 1.300 68 

Buenos Aires 90 190 35 

Chicago 270 1.321 104 

Dublín 516 6.000 120 

Hong Kong 461 3.664 45 

Londres 908 7.882 190 

Madrid 280 720 85 

Manchester 396 5.047 84 

Miami 265 209 74 

Nova York 435 2.573 106 

París 670 8.000 61 

San Francisco 240 739 104 

Shangai 315 1.125 45 

Taipei 172 1.059 136 

Tòkio 720 575 138 

Washington DC 370 530 116 

Comparativa de preus de lloguer. Any 2004 

Font: Ajuntament de Barcelona i CIDEM. Barcelona una bona inversió: guia pràctica per fer negocis a la 

ciutat. 

2.1.2.4 Mercat immobiliari a Barcelona: oferta immobiliària residencial 

Durant l’any 2005 a Barcelona es va produir un increment del nombre d’habitatges nous al 

mercat. Es va incrementar en un 10,1% l’oferta d’habitatges disponibles. 

La construcció residencial es va concentrar en els districtes perifèrics amb més disponibilitat 

de sòl, majoritàriament alliberat d’altres usos. 
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Els habitatges nous han encarit els seu preu de venda al voltant del 20,6% respecte l’any 

anterior. D’altra banda, el mercat de lloguer ha mostrat una evolució més moderada i va créixer 

entorn del 7,6%. 

Preus de referència Venda (€/m2) Lloguer 

Districtes Obra nova Habitatge usat (€/m2) 

Ciutat Vella 4.200 3.900 10,40 

L’Eixample 5.276 4.139 10,56 

Sants 3.872 3.573 11,24 

Les Corts 4.393 4.402 12,93 

Sarrià - Sant Gervasi 7.856 4.906 12,90 

Gràcia 4.335 4.006 11,21 

Horta - Guinardó 3.430 3.359 9,93 

Nou Barris 3.350 3.121 9,75 

Sant Andreu 3.581 3.364 9,65 

Sant Martí 3.636 3.700 11,15 

Mitjana de Barcelona 4.493 3.813 10,91 

L’habitatge per districtes. Preus de referència any 2005. 

Font: Ajuntament de Barcelona i CIDEM. Barcelona una bona inversió: guia pràctica per fer negocis a la 

ciutat. 

2.1.2.4.1 Obra nova 

Aprofundint en el mercat d’habitatges d’obra nova, com ja hem comentat, el preu mitjà ha 

augmentat un 20,6% aquest últim any respecte l’any anterior. Sarrià-Sant Gervasi no només 

continua essent el districte amb els preus més elevats, sinó que durant l’any 2005 ha estat el 

districte que ha enregistrat l’increment més alt de preus. 

Si mirem la gràfica següent, veiem que tots els districtes de Barcelona han augmentat els seus 

preus en els últims anys, essent com ja hem comentat, Sarrià-Sant Gervasi el districte on més 

han pujat els preus, seguit de l’Eixample i les Corts-Pedralbes. 



 

 

 anàlisis de mercat 

34 

Preu mitjà per m2 construït

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2001 2002 2003 2004

€/
m

2

Ciutat Vella Eixample

Sants-Montjuïc Les Corts-Pedralbes

Sarrià-Sant Gervasi Gràcia

Hort-Guinardó Nou Barris

Sant Andreu Sant Martí

Total Barcelona
 

Evolució en els preus dels habitatges d’obra nova per districtes 

Font: Generalitat de Catalunya. Estadístiques de la construcció d’habitatges a Catalunya. 

La superfície construïda dels habitatges a Barcelona s’ha reduït l’últim any en 8 metres 

quadrats, fins a situar-se en 106,52m2, cosa que indica una de les vies d’adaptació dels 

productes a les capacitats de compra de la demanda. 
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Evolució de la superfície mitjana construïda per districtes 

Font: Generalitat de Catalunya. Estadístiques de la construcció d’habitatges a Catalunya. 

Aquí veiem clarament com en els últims 4 anys la superfície construïda ha disminuït 

considerablement en tots els districtes de Barcelona. 

Comparant districte a districte el preu mitjà per m2 construït i la superfície mitjana construïda 

veiem clarament que mentre que el preu mitjà augmenta considerablement, la superfície 

mitjana construïda disminueix progressivament. 

Així doncs, a part de convertir-se l’espai en un bé cada vegada més car, també es converteix 

en un bé més escàs. 

Cal destacar també que si bé l’accessibilitat a l’habitatge (esforç en termes de percentatge 

dels ingressos que una família ha de realitzar per pagar la quota mensual d’un préstec 
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hipotecari) va millorar considerablement durant la primera meitat de la dècada dels noranta 

gràcies a la forta baixada dels tipus d’interès hipotecari. 

A l’estabilització dels preus que es va produir en aquesta etapa, s’ha d’afegir una millora 

progressiva de les condicions de finançament dels habitatges, cosa que va fer baixar els 

nivells d’accessibilitat a l’habitatge fins a un 30% a Barcelona ciutat i a l’entorn metropolità. 

Des de l’any 1997 fins al 2001, malgrat els forts increments generalitzats en els preus dels 

habitatges, l’accessibilitat econòmica mitjana al mercat per a un habitatge d’obra nova es va 

mantenir estable degut a les facilitats hipotecàries que va anar introduint el sistema financer, 

amb reduccions encara més importants dels tipus d’interès i allargament dels terminis 

d’amortització. 

A partir de l’any 2001, però, els increments de preus comencen a no trobar pal·liatiu pel que fa 

al cost d’accés, en les millores de les condicions financeres, i el cost d’accés va començar a 

créixer progressivament. En concret, el fort increment dels preus de 2004 no ha pogut ésser 

assimilat per el sistema financer que en el 2004 va disminuir molt lleugerament els tipus 

d’interès hipotecari. Així, l’esforç econòmic per accedir a un habitatge a Barcelona d’una llar de 

renda mitjana, superava el 60% dels seus ingressos, mentre que en l’àmbit metropolità 

l’accessibilitat econòmica va superar el 2004 el 42%. 

2.1.2.4.2 Habitatge de segona mà 

Pel que fa a l’habitatge de segona mà a la ciutat de Barcelona es mantenen com els més cars 

de Catalunya, amb una mitjana de 3.178€/m2 l’any 2004. Els districtes amb els preus més 

elevats continuen essent les Corts-Pedralbes i Sarrià-Sant Gervasi, ambdós per damunt dels 

3.700€/m2. 

La superfície dels habitatges contínua dins la dinàmica decreixent ja iniciada l’any 2003, de 

manera que dels 109,6m2 de l’any 2003 s’ha passat als 107m2 de l’any 2004. 



 

 

 anàlisis de mercat 

37 

Preu mitjà per m2

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001 2002 2003 2004

€/
m

2

Ciutat Vella Eixample

Sants-Montjuïc Les Corts-Pedralbes

Sarrià-Sant Gervasi Gràcia

Hort-Guinardó Nou Barris

Sant Andreu Sant Martí

Total Barcelona
 

Evolució en els preus dels habitatges de segona mà per districtes 

Font: Generalitat de Catalunya. Estadístiques de la construcció d’habitatges a Catalunya. 

A la gràfica anterior podem veure com també els habitatges de segona mà han augmentat el 

seu preu en tots els districtes de Barcelona. 

Pel que fa a les superfícies d’aquests habitatges veiem que aquesta al llarg dels últims 4 anys 

també s’ha mantingut bastant estable arribant a agafar una tendència decreixent gairebé en 

tots els districtes, tot i que la disminució no és ni de bon tros tant accentuada com en els 

habitatges de nova construcció: 
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Evolució de la superfície mitjana dels habitatges de segona mà per districtes 

Font: Generalitat de Catalunya. Estadístiques de la construcció d’habitatges a Catalunya. 

 

Comparant els resultats dels estudis de mercat de segona mà i d’obra nova, entre els preus 

mitjans dels uns i dels altres, en el 2004 hi ha una diferència del 40,6%. Ara bé, a Sarrià-Sant 

Gervasi arriba fins el 101,9%, com a resultat dels elevats preus de l’obra nova, molt 

condicionats per les característiques de l’estoc d’habitatges per a vendre. Entre els districtes 

amb unes menors diferències, per sota del 25%, es troben les Corts-Pedralbes i Sant Martí. 
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2.2 Definició del mercat: anàlisis del Microentorn 

2.2.1 Estat actual del mercat: el disseny a Espanya 

El sector de serveis de disseny a Espanya ocupa un col·lectiu d’unes 4.240 empreses, estudis 

i autònoms, amb prop de 20.000 dissenyadors professionals, distribuïts en: 

• Producte: 12,2% 

• Gràfic: 30,3% 

• Interiors: 32,4% 

• Moda: 8,9% 

• Multisectorial: 16,2% 

La facturació del sector ronda els 136.000 milions de pessetes. 

Un estudi mig de disseny té entre quatre i cinc dissenyadors i factura 50 milions de pessetes a 

l’any per a serveis de disseny. Compten amb unes despeses d’estructura petits: lloguer del 

local, secretaria i material d’oficina. Aquesta forta atomització és generalitzada: existeixen 

nombrosos dissenyadors free-lance i molts pocs estudis amb una plantilla superior a 15-20 

persones.  

Els estudis de disseny espanyols treballen fonamentalment en un àmbit local. Els contractes 

s’adquireixen mitjançant contactes personals del titular de l’estudi i, el grau de fidelitat client-

dissenyador és molt elevat. En molts pocs casos es dóna la figura del comercial, i existeixen 

pocs estudis amb delegacions en diferents punts de la geografia. 

La falta de dimensió fa que el nivell d’incorporació de noves tecnologies no sigui elevat. 

Sota la denominació genèrica de disseny s’inclouen un gran número d’activitats amb un 

denominador comú: la creació específica de solucions a problemes concrets, aportant 

solucions estètiques i d’economia de producció. 

El disseny d’interiors s’ocupa de projectar els espais que habitem, contribuint a millorar la 

productivitat i/o confort dels llocs on es desenvolupen les diferents activitats empresarials, 

comercials i domèstiques. Aquesta disciplina del disseny actua sobre factors físics, 

ambientals, socials i emocionals: soroll, temperatura, llum, olor, colors, distribucions d’espais, 

materials, etc. 
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A més a més d’aportar elements que facin més atractiva una habitació, el disseny d’interiors 

compleix plenament el seu objectiu si aconsegueix potenciar una determinada imatge d’aquest 

entorn físic. Té, per tant, un doble impacte: el primer sobre la qualitat de vida dels usuaris 

d’aquests espais i el segon sobre la imatge del negoci o activitat que es desenvoluparà en ells. 

El seu camp d’actuació va des d’oficines, hotels, bars, botigues, aeroports i vivendes, fins a 

projectes d’arquitectura efímera, com estands de fires, exposicions, aparadors i escenografies 

per a teatre, cine i televisió. 

Als professionals se’ls coneix com a interioristes o dissenyadors d’interiors i estan capacitats 

per al disseny i direcció d’obra d’arquitectura interior i ambientació d’espais fixos i mòbils. El 

dissenyador d’interiors sol proveir a l’obra de professionals del sector de la construcció 

(instal·ladors,pistes, tapissers, etc…) als que dirigeix per a controlar la qualitat de l’execució i 

l’acompliment dels terminis. 

El col·lectiu professional dels dissenyadors d’interiors està altament atomitzat. La manera de 

treballar permet sobreviure amb pocs projectes, donat que els interioristes en general, son 

contractats per a la seva capacitat de disseny, però cobren per els seus serveis integrals de 

gestió de projectes, retirant un percentatge de la inversió total del projecte i obra en concepte 

d’honoraris. 

Molts professionals del sector complementen la seva activitat amb botigues de decoració 

pròpies, com a fórmula per a generar ingressos alternatius i captar clients. 

El disseny d’interiors compte amb un prestigi creixent, i està molt lligat als cicles econòmics i a 

la inversió. Els interioristes professionals estan molt presents en l’àmbit comercial (hotels, 

restaurants, botigues, etc.) tot i que està proliferant la seva presència en projectes de 

decoració per a particulars, en vivendes d’estatus alt o mitjà-alt. 

On té un enorme potencial de desenvolupament és en el camp de les oficines. En aquestes la 

seva presència encara és testimonial, tot i que es reconeix de manera creixent la importància 

de l’aspecte de l’oficina, tant per a la millora de la productivitat dels treballadors com sobre la 

percepció davant dels clients i visitants. 
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2.2.1.1 Tamany i estructura de l’oferta de disseny 

S’estima que el sector disseny el formen aproximadament 4.230 empreses (estudis i 

autònoms). 

L’oferta de dissenyadors d’interiors i gràfic acaparen quasi les dues terceres parts del sector 

(62,7%). 

Distribució de l'oferta de disseny per subsectors

32,4%

30,3%12,2%

8,9%

16,2%
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3,3% 4,3% 2,5% 3,2%

Interior Gràfic
Producte Moda
Multidisseny Gràfic-Interior
Producte-Gràfic Gràfic-producte-Interior
Producte-Interior Altres

 
Distribució de l’oferta de disseny per subsectors 

Font: Barcelona centre de disseny. “El diseño en España. Estudio estratégico”. 

Aquests col·lectius són els que han experimentat un major creixement en els últims anys. En el 

cas dels dissenyadors d’interiors ha estat determinant la proliferació de franquícies i cadenes 

hoteleres que incorporen el disseny d’interiors i que han provocat un efecte arrossegament en 

altres sectors com poden ser la restauració, els serveis, les oficines, etc. 

Cada vegada les empreses tendeixen a globalitzar els seus serveis, bé dins la seva estructura 

o bé recolzant-se en col·laboradors ja que quan es treballa per un client és habitual que aquest 

sol·liciti un servei integral (imatge corporativa, distribució d’espais, mobiliari…). 
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2.2.1.2 Distribució geogràfica de l’oferta de disseny 

En quant a la localització de l’oferta de disseny, es pot dir que està molt concentrada. Quasi 

2/3 de l’oferta (64,8%) es concentra en tres Comunitats Autònomes, essent Catalunya la 

comunitat del disseny per excel·lència. Aquesta comunitat acull al 37,9% de l’oferta de disseny 

espanyola, seguida per la Comunitat Valenciana amb el 13,7% i la Comunitat de Madrid on es 

localitza un 13,2% del total de l’oferta. 

Distribució geogràfica de l'oferta de disseny

37,9%

13,7%5,1%
13,2%

8,3%

2,5%
4,3%

5,1%
9,9%

Catalunya C. Valenciana Galicia
Madrid País Basc Balears
Aragó Andalusia Altres

 
Distribució de l’oferta de disseny per subsectors 

Font: Barcelona centre de disseny. “El diseño en España. Estudio estratégico” 

Catalunya es situa en la primera posició per als quatre subsectors (moda, producte, gràfic i 

interior). 
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2.2.1.3 Volum de vendes 

La inexistència d’una partida dedicada al disseny en el CNAE (Classificació Nacional 

d’Activitats Econòmiques) fa que no existeixi cap font oficial on es reculli aquesta dada. 

S’estima que el sector de disseny espanyol va facturar l’any 2000 més de 136.000 milions de 

pessetes, distribuïts entre els següents subsectors de la següent manera: 

 

Volum de facturació

47,0%

25,0%

21,0%

7,0%

Disseny interior Disseny gràfic

Disseny de producte Disseny de moda
 

Volum de facturació 

Font: Barcelona centre de disseny. “El diseño en España. Estudio estratégico” 

Així, el subsector que té un volum de facturació major és el de disseny d’interiors amb un 47% 

del total de la facturació (63.651 milions de pessetes). 
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2.2.1.4 Distribució geogràfica de les vendes 

La proximitat entre el client i el dissenyador juga un paper fonamental en el sector. Això és 

degut, en gran part, al tamany reduït de les empreses del sector que fa que els sigui difícil 

suportar els costos d’un comercial i per a la dependència de l’estudi de la figura del 

dissenyador. 

Distribució geogràfica de les vendes
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Distribució geogràfica de les vendes 

Font: Barcelona centre de disseny. “El diseño en España. Estudio estratégico” 

Els interioristes són els que menys s’han introduït a l’estranger, com a conseqüència dels 

costos de desplaçament i la dificultat per a trobar en el país de destí els proveïdors per a 

l’execució de les obres. 

A les causes exposades anteriorment per a justificar l’àmbit d’actuació localista del sector cal 

afegir: 

• Desconeixement de les vies de penetració a l’exterior: 31%. 

• Desconeixement d’idiomes: 8%. 

• Dificultats per a donar-se a conèixer a l’estranger: 35%. 

• Falta de reconeixement a l’estranger: 12%. 

• Demanda suficient al mercat nacional: 13%. 

• Tamany petit de l’empresa: 9%. 

• Mai s’ho han plantejat: 15%. 
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2.2.1.5 Producte/Client 

L’oferta de disseny d’interiors és molt versàtil per a actuar en les diferents activitats de disseny, 

tot i que està molt centrada en l’hàbitat i les col·lectivitats. Cal ressaltar que si bé l’hàbitat mou 

més dissenyadors que el sector de col·lectivitats (51% davant al 45%), la facturació que es 

produeix en aquest últim és molt superior com a conseqüència de la major quantia econòmica 

dels projectes (Administració, hotels, teatres, etc.). 

En quant al tipus de client que contracta el disseny (empresa, administració o particular) son 

els clients particulars els majors consumidors de disseny d’interiors (60%). 

Client al que es dirigeixen i volum de negoci que 
representa

63%

24%

60%

42,7%

12,0%

45,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Empresa

Administració

Particular

% de respostes % de volum de negoci
 

Client al que es dirigeix i volum de negoci que representa. 

Font: Barcelona centre de disseny. “El diseño en España. Estudio estratégico”. 

2.2.1.6 Fórmules de contractació 

Degut a l’elevada presència que té l’empresa en la cartera de clients del dissenyador i a la 

relació de confiança que s’estableix entre ells (més del 85% dels empresaris acudeixen 

sempre al mateix dissenyador), la forma de contractació és a través d’encàrrecs directes del 

client. 

2.2.1.7 Mitjans de promoció utilitzats 

Les activitats de promoció comercials dutes a terme per els dissenyadors son molt reduïdes, 

limitant-se a utilitzar les seves referències com a fórmula de recolzament per a una futura 

venta. 
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La bonança del mercat, juntament amb l’elevat grau de fidelització del sector fan que el sector 

es comporti més com un mercat de demanda que com un mercat d’oferta. Així, tot i que es 

combina amb algun mitjà de promoció (visita personal, publicacions en revistes 

especialitzades, mailings), els contactes personals i les referències son els factors claus per a 

l’obtenció dels encàrrecs i contractes. 

2.2.1.8 La demanda de serveis de disseny 

La dimensió de les empreses és decisiu a l’hora de contractar disseny. Així, dels total 

d’empreses amb menys de 20 treballadors, només es declaren consumidores de disseny un 

6%, xifra que s’eleva a un 25% en empreses amb una plantilla d’entre 20 i 100 treballadors i 

que arriba a un 64% en cas d’empreses de més de 100 treballadors. 

Segons el tipus de sector, l’industrial és el que es declara com a major consumidor de disseny 

(un 47,1% de les empreses consultades), davant un 45,7% de les empreses en el sector 

serveis i un 37,9% en sector de consum. 

Els principals motius exposats per als no consumidors de disseny són els següents: 

• No veuen la incidència del disseny en el seu negoci (45%) 

• No s’ho han plantejat (34%) 

• Tamany reduït de l’empresa (23%) 

• Preu elevat (5%) 

La oferta de disseny d’interiors es localitza en més gran mesura en aquelles comunitats on 

estan instal·lades les grans empreses de serveis que son les que més demanden aquest tipus 

de servei. 

Així, les comunitats on la oferta de disseny d’interiors és més elevada son les següents: 

• Catalunya (23,5%) 

• Comunitat de Madrid (12,1%) 

• Comunitat Valenciana (11,8%) 

• País Basc (10,5%) 

• Andalusia (9,6%) 
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2.2.1.9 Tamany de l’empresa 

El tamany mitjà de l’empresa és molt reduït, configurant un sector format per microempreses, 

amb un tamany mig que no arriba als 5 treballadors i on la pràctica de la subcontractació és 

bastant habitual. 

En el cas de disseny d’interiors el número mig de treballadors està en 1,7 treballadors fixos i 

3,1 col·laboradors. 

Aquesta estructura respon als següents factors: 

• Escassa delegació per part del titular de l’estudi, ja que sol voler concentrar en la 

seva persona tot el procés de disseny. 

• Falta de gestió empresarial degut en gran part a una escassa formació en aquesta 

àrea. 

• Males experiències viscudes als anys 92-93 on molts van haver de tancar o reduir 

la plantilla, la qual cosa pesa molt a l’hora de plantejar-se un creixement futur. 

2.2.1.10 Determinants estructurals de la intensitat competitiva 

Amenaça d’entrada de nous competidors 

Les noves entrades aporten més capacitat productiva al sector, ganes de conquistar quota de 

mercat i predisposició a rebaixar els honoraris per aconseguir consolidar-se. 

Aquesta actitud hauria de preocupar als estudis ja establerts ja que actualment proliferen les 

escoles de disseny que produeixen llicenciats amb ganes d’introduir-se en el sector. 

La majoria de dissenyadors ja consolidats no veuen en els joves entrants una amenaça real, 

primerament perquè no els veuen preparats tal i com surten dels centres de formació i també 

perquè consideren que hi ha un gran mercat per desenvolupar i veuen difícil que els recent 

titulats els hi robin els clients: les barreres d’entrada a les que s’enfronten els nous 

dissenyadors protegeixen als seus clients captius. 

Aquestes barreres d’entrada no són només de tipus econòmic ja que la inversió necessària 

per establir-se com a professional del disseny és poca significativa, sinó que radiquen més en 

la dificultat per donar-se a conèixer i a aportar credibilitat als serveis que ofereixen. 
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Si a Espanya hi ha força ignorància sobre el que és el disseny i de com avaluar-lo i contractar-

lo, les poques empreses que opten per a comprar serveis externs de disseny acostumen a 

decidir-se per professionals sòlids i de prestigi, que puguin aportar referències adequades i 

amb els que tendeixen a treballar de manera recurrent. 

Una font més perillosa són els dissenyadors que aprenen la professió en un estudi d’un 

professional de prestigi i, després d’uns anys, decideixen establir-se pel seu compte. 

En aquest cas, les possibilitats d’èxit són més elevades però també serà difícil endur-se els 

clients de la seva antiga empresa, perquè en la majoria dels estudis, les tasques comercials 

les dirigeix i controla quasi el 100% el titular de l’estudi. D’aquesta manera, una debilitat 

detectada en el sector (la falta d’organització i repartiment de funcions de les empreses de 

disseny), es converteix en fortalesa ja que garanteix que es puguin conservar sense dificultat 

els clients. 

Respecte a la possibilitat d’entrar en el mercat ofertant preus baixos, s’ha detectat que els 

clients no consideren el factor preu com alguna cosa decisiva, sempre i quan es respectin uns 

estàndards mitjans de cost. 

Per tant, no existeix competència per preus. 

Intensitat en la rivalitat entre competidors 

El mercat es caracteritza per un baix grau de competència. 

No és habitual veure competir a dissenyadors per un mateix client ja que la relació 

dissenyador-client és de fidelitat. 

La rivalitat es donaria entre les noves empreses que decideixen contractar disseny extern 

sense un proveïdor predefinit. Aquí es poden identificar dues circumstàncies típiques: 

• Empreses que comencen tímidament a contractar disseny, amb projectes petits i 

certa inseguretat sobre el resultat. En aquests casos busquen referències a tercers 

sobre dissenyadors. 

• Empreses grans i administracions públiques, amb projectes de certa entitat. La 

fórmula habitual és el concurs d’idees. Aquests concursos requereixen d’un gran 

esforç de preparació per part dels dissenyadors, esforç que es sol veure 

recompensat per el volum econòmic del contracte, importància de la referència 
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per al currículum de l’estudi i possibilitat de fidelitzar un client important per al 

futur. 

Excepte casos molt concrets, els estudis i dissenyadors espanyols tenen escàs pes 

internacional i això penalitza la seva presència en projectes d’envergadura. Els seus rivals en 

aquest cas a nivell europeu són els estudis anglesos. 

Amenaça de productes substitutius 

En el cas de disseny, no es creu que la funció de disseny pugui ser substituïda. 

No obstant, es troba una amenaça real per als estudis i empreses de disseny: la integració del 

servei de disseny com un atribut més dins d’un context major, la qual cosa porta a la 

banalització i desvalorització d’aquest. 

En aquest cas, el que es busca és donar al client la solució completa, i el proveïdor considera 

que la part de disseny és accessòria i pot ésser executada quasi per qualsevol. 

Poder de negociació dels proveïdors 

El poder de negociació amb els proveïdors varia en funció de si el contracte és claus en mà o 

si, per el contrari, el client paga exclusivament els serveis de disseny. 

En aquest cas, el dissenyador viu de les seves idees i la major part de la seva facturació 

correspon al pagament del seu treball. Per tant, no existeixen restriccions ni pressió per part 

dels proveïdors. 

La pressió dels proveïdors si que té importància quan es treballa amb projectes claus en mà. 

En aquest cas, els dissenyadors d’interiors obtenen la major part dels seus ingressos segons 

la seva capacitat de negociació, ja que solen cobrar un marge sobre les compres que els 

permet guanyar entre un 15% i un 30% del valor de la inversió per ells gestionada. 

Així doncs, en el sector del disseny, els proveïdors no són una força que influeixi en la 

competitivitat dels dissenyadors, sinó que constitueixen una oportunitat per incrementar els 

marges dels projectes. 

Poder de negociació dels clients 

El col·lectiu dels dissenyadors té, en general, un baix poder de negociació amb els clients als 

que dóna servei.  
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Pocs dissenyadors mantenen el control real sobre la rentabilitat dels seus projectes, per la qual 

cosa difícilment poden negociar amb els seus clients ampliacions d’honoraris per a una major 

dedicació i cost. 

2.2.1.11 Anàlisis DAFO del disseny d’interiors 

DEBILITATS: 

• La petita dimensió dels estudis d’interiors els condiciona a oferir els seus serveis al 

seu entorn local més proper, ja que en cas contrari, haurien que desplaçar 

recursos humans i, com ja s’ha comentat, no compten amb ells. 

• L’escassa promoció comercial que realitzen, juntament amb el desconeixement de 

la demanda, redueix el seu àmbit d’actuació a sectors o clients ja coneguts. 

• A l’oferir serveis claus en mà, estan obligats a conèixer proveïdors (constructores, 

gremis), la qual cosa constitueix un inconvenient si treballen fora dels seu àmbit 

habitual. 

FORTALESES: 

• Els estudis compten amb un equip multidisciplinar que possibilita fer altres tipus 

de disseny o, en cas contrari, subcontractar-lo. 

• Tenen uns costos fixos mínims, la qual cosa permet adaptar-se a l’oscil·lació de la 

demanda. 

• Possibilitat de mantenir la relació amb el client, oferint serveis de manteniment i 

d’assessoria d’imatge global. 

AMENACES: 

• Elevat intrusisme per part d’instal·ladors, arquitectes i empreses de reformes. 

Aquests serveis són més coneguts per els clients, però ofereixen serveis parcials 

de disseny. 

• Escassa cultura de disseny entre els empresaris. Encara avui en dia es busca lo 

immediat. Té que ser molt clara la incidència del disseny en el negoci per a que un 

empresari porti a terme un projecte. 

• Cada vegada s’implanten a Espanya més cadenes internacionals que porten el 

disseny d’interiors incorporat. 
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OPORTUNITATS: 

• El sector d’oficines i despatxos valora cada vegada més un entorn de treball 

confortable (bona il·luminació, distribució d’espais, minimització de sorolls, etc…), 

per la qual cosa, cada vegada tendiran més a demandar els serveis d’un 

interiorista. 

• La complementarietat dels arquitectes i els interioristes farà que les 

col·laboracions entre els dos siguin nombroses, tendint a desaparèixer la sensació 

d’intrusisme. Aquesta col·laboració també es produirà amb les constructores. 

• La proliferació de franquícies i cadenes hoteleres són una oportunitat per a el 

interiorista. L’efecte d’arrossegament d’aquestes noves estructures, en les que el 

disseny d’interiors és bàsica, està motivant a altres sectors al consum d’aquest 

tipus de disseny. 

• Noves fórmules de turisme de qualitat. 

2.2.2 Mercat geogràfic 

Al ser Catalunya la comunitat on l’oferta de dissenyadors d’interiors és més elevada 

(representa un 23,5% del total espanyol seguida de lluny per la Comunitat de Madrid que 

representa el 12,1%), durant la primera etapa d’ADVA Espais Consultors, centrarem les nostres 

activitats a aquesta comunitat. 

En concret, ens centrarem a la zona de Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana, per 

diversos motius: 

• Mentre que el preu mitjà dels habitatges augmenta considerablement, la superfície 

mitjana construïda disminueix progressivament. Així doncs, a part de convertir-se 

l’espai en un bé cada vegada més car, també es converteix en un bé més escàs 

(veure anàlisis del macroentorn). 

• Els habitatges nous han encarit el seu preu de venda al voltant del 20,6% respecte 

l’any anterior. 

• Barcelona constitueix el centre d’una extensa regió metropolitana de més de 217 

municipis en què resideixen 4,6 milions d’habitants dels 7 milions d’habitants que 

resideixen a Catalunya. 
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• Proximitat al client ja que la petita dimensió dels estudis d’interiors els condiciona 

a oferir els seus serveis al seu entorn local més proper. 

• Els espais per a negocis a Barcelona representen més de 12 milions de m2 de 

zones industrials i prop de 4.500.000m2 d’estoc total d’oficines, la qual cosa 

suposa una oportunitat important, ja que el sector d’oficines i despatxos valora 

cada vegada més un entorn de treball confortable (bona il·luminació, distribució 

d’espais, minimització de sorolls, etc…), per la qual cosa, cada vegada tendiran 

més a demandar els serveis d’un interiorista. 

• La oferta de disseny d’interiors es localitza en més gran mesura en aquelles 

comunitats on estan instal·lades les grans empreses de serveis que son les que 

més demanden aquest tipus de servei. 

En una segona fase d’expansió d’ADVA Espais, ens centraríem en la Comunitat de Madrid, ja 

que compleix els mateixos requisits que Catalunya i és la següent comunitat autònoma en 

número de dissenyadors d’interiors (veure anàlisis microentorn sobre el sector de 

dissenyadors d’interiors). 

Per tal de ser conseqüents amb el que hem comentat fins ara, ADVA Espais Consultors ha 

decidit establir la seva seu a Barcelona, per estar més proper als clients potencials, i comptarà 

amb un despatx en aquesta ciutat. La ubicació i altra informació relacionada amb la nostra seu 

es troba al punt 5.3.2 Locals i instal·lacions. 

2.2.3 Clients 

Els clients objectiu d’ADVA Espais Consultors son els despatxos de disseny d’interiors de 

Catalunya (especialment els de l’àrea metropolitana de Barcelona). 

La mida mitjana d’aquests despatxos és molt reduïda, configurant un sector format per 

microempreses, amb una mida mitjana que no arriba als 5 treballadors i on la pràctica de la 

subcontractació és bastant habitual. El número mig de treballadors està en 1,7 treballadors 

fixos i 3,1 col·laboradors. 

ADVA Espais Consultors pretén ser un d’aquests col·laboradors. 

La petita dimensió dels estudis d’interiors els condiciona a oferir els seus serveis al seu entorn 

local més proper, ja que en cas contrari, haurien que desplaçar recursos humans que, com ja 

s’ha comentat, no compten amb ells. 
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Els interioristes professionals estan molt presents en l’àmbit comercial (hotels, restaurants, 

botigues, etc.) tot i que està proliferant la seva presència en projectes de decoració per a 

particulars, en vivendes d’estatus alt o mitjà-alt. 

El mercat té un enorme potencial de desenvolupament en el camp de les oficines. En aquestes 

la seva presència encara és testimonial, tot i que es reconeix de manera creixent la importància 

de l’aspecte de l’oficina, tant per a la millora de la productivitat dels treballadors com sobre la 

percepció davant dels clients i visitants. 

En quant al tipus de client que contracta el disseny (empresa, administració o particular) son 

els clients particulars els majors consumidors de disseny d’interiors (60%). 

La bonança del mercat, juntament amb l’elevat grau de fidelització del sector fan que el sector 

es comporti més com un mercat de demanda que com un mercat d’oferta. 

A Catalunya el sector de dissenyadors d’interiors està format per 1.607 empreses (el 23,5% del 

total de l’oferta espanyola), amb una facturació de 89,899 milins d’euros. 

Per tant, aquestes 1.607 empreses són clients potencials per ADVA Espais Consultors. 

No obstant, en una segona fase, pretenem treballar  directament per a consumidors de 

disseny, especialment en el sector de les oficines i el sector serveis (locals comercials) i a 

domicilis particulars de nivell econòmic mitjà-alt, degut al seu gran potencial.  

A Barcelona, l’estoc total d’oficines és de 4.500.000 m2, de les quals un 21,48% es declaren 

consumidores de disseny. Per tant, el nostre mercat potencial en el sector oficines són totes 

aquestes empreses que es declaren consumidores de disseny d’interiors, el que en termes de 

superfície es tradueix en 966.600 m2 potencials sobre els quals aplicar els nostres serveis de 

consultoria o manteniment. 

A més a més, creiem que en aquest cas, aquests clients estaran interessats a contractar el 

servei de formació que oferim per tal d’aprendre a aplicar ells mateixos les diferents tècniques 

per garantir-ne un correcte manteniment al llarg del temps. 

Pel que fa als locals comercials, l’any 2005 a Barcelona hi havia un total de 53.668 

establiments comercials distribuits de la següent manera:  

• Comerç a l’engròs: 14.280 (26,6%). 

• Comerç al detall: 39.388 (73,4%) 
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Al declarar-se un 21,48% de les empreses del sector serveis consumidora de disseny 

d’interiors, obtenim que els nostres clients potencials en el el sector de locals comercials són 

11.313 empreses (3.009 dedicades al comerç a l’engròs i 8.303 empreses dedicades al 

comerç al detall). 

A l’hora de conèixer el mercat potencial de domicilis particulars, és interessant conèixer 

l’evolució dels preus de venda dels habitatges, ja que, com hem comentat anteriorment, ens 

dirigirem a segments de població amb un nivell econòmic mitjà-alt. 

En el mercat d’habitatges d’obra nova, com ja hem comentat, el preu mitjà ha augmentat un 

20,6% aquest últim any respecte l’any anterior. Sarrià-Sant Gervasi no només continua essent 

el districte amb els preus més elevats, sinó que durant l’any 2005 ha estat el districte que ha 

enregistrat l’increment més alt de preus. 

Pel que fa a l’habitatge de segona mà a la ciutat de Barcelona es mantenen com els més cars 

de Catalunya, amb una mitjana de 3.178€/m2 l’any 2004. Els districtes amb els preus més 

elevats continuen essent les Corts-Pedralbes i Sarrià-Sant Gervasi, ambdós per damunt dels 

3.700€/m2.La superfície dels habitatges contínua dins la dinàmica decreixent ja iniciada l’any 

2003, de manera que dels 109,6m2 de l’any 2003 s’ha passat als 107m2 de l’any 2004. 

Comparant els resultats dels estudis de mercat de segona mà i d’obra nova, entre els preus 

mitjans dels uns i dels altres, en el 2004 hi ha una diferència del 40,6%. Ara bé, a Sarrià-Sant 

Gervasi arriba fins el 101,9%, com a resultat dels elevats preus de l’obra nova, molt 

condicionats per les característiques de l’estoc d’habitatges per a vendre. Entre els districtes 

amb unes menors diferències, per sota del 25%, es troben les Corts-Pedralbes i Sant Martí. 

Per tant, com que els clients potencials d’aquest subgrup són els domicilis de classe mitjana-

alta, a ADVA Espais Consultors centrarem els nostres esforços als barris Sarrià-Sant Gervasi, 

les Corts-Pedralbes i l’Eixample. 

El fet que en un primer moment no els considerem clients objectiu és degut a la dificultat 

d’arribar a ells ja que el mercat de disseny d’interiors té unes altes barreres d’entrada de cara a 

les empreses de nova incorporació, ja que com s’ha comentat, els consumidors de disseny 

son molt fidels als dissenyadors que ja han utilitzat o, en cas que sigui la primera vegada que 

desitgin contractar el servei d’una empresa de disseny, opten per recomanacions o estudis de 

renom. 



 

 

 anàlisis de mercat 

55 

2.2.4 Competència 

2.2.4.1 Número i dimensió dels competidors 

En primer lloc comentarem que amb la recerca i anàlisis que hem fet no hem trobat cap 

empresa que es dediqui a donar el servei que nosaltres donem. Amb això volem dir que hem 

trobat consultories que es dediquen a l’aplicació de sistemes de distribució en planta però 

només en el sector industrial; i hem trobat consultories que es dediquen a l’aplicació de Feng 

Shui i que estan formades per professionals que poden ser arquitectes, decoradors d’interiors 

o altres. Però no hi ha cap empresa que es dediqui a donar el servei complet que nosaltres 

oferim en un àmbit d’aplicació tan ampli. 

Amb tot el que hem comentat, trobar un nombre concret de professionals que es dediquen a 

la nostra activitat, o similar, és molt difícil per no dir que impossible. 

En un primer moment quan ens vam plantejar realitzar un estudi del que seria la nostra 

competència en el mercat espanyol i, més concretament a Catalunya i Barcelona, vam pensar 

en accedir a alguna font oficial (INE, IDESCAT, etc.) que ens pogués ajudar a fer aquesta feina, 

però només començar ja ens va venir al cap una pregunta una mica difícil de respondre: amb 

quin concepte busquem a aquests professionals? Com ja hem comentat amb anterioritat no hi 

ha cap codi específic del CNAE que representi als dissenyadors d’interiors, així que 

possiblement tampoc trobarem cap codi pels consultors del Feng Shui o el consultors de 

distribució en planta. 

Mirant el llistat d’activitats del CNAE vam trobar classificades amb el codi 74 hi havia algunes 

activitats que podien ser interessants per nosaltres: 

• 74: Altres activitats empresarials 

• 74280: Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria i altres activitats 

Tot això no era ben bé el que necessitàvem, però sí que havíem vist que alguns arquitectes 

treballaven aplicant la filosofia del Feng Shui (per exemple: Norman Foster quan va dissenyar 

l’edifici del Banc de Hong Kong), i dins d’aquest grup possiblement també hi hauria enginyers 

que es dediquen a la consultoria de distribució en planta. 
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I amb aquesta informació vam obtenir els següents resultats pel CNAE 74280: 

Nº assalariats Espanya Catalunya 
Comunitat de 

Madrid 

Comunitat 

Valenciana 

Sense assalariats 80908 15607 15280 7921 

D’1 a 2 17291 3004 3037 1894 

De 3 a 5 4650 836 766 567 

De 6 a 9 1536 269 309 170 

De 10 a 19 1179 228 262 110 

De 20 a 49 367 64 133 32 

De 50 a 99 97 11 43 6 

De 100 a 199 65 14 25 3 

De 200 a 499 38 5 26 0 

De 500 a 999 13 1 9 0 

De 1000 a 4999 4 0 3 0 

De 5000 o més 0 0 0 0 

 Empreses donades d’alta al CNAE 74280 

 Font: INE 

Com que els arquitectes eren un grup possible de competidors vam mirar també a la web del 

Col·legi d’Arquitectes quants n’hi havia de col·legiats a Barcelona, resultant-ne un total de 

5.878. 

I per trobar dissenyadors d’interiors que es dediquen a donar servei a la ciutat de Barcelona 

vam consultar la web Serveis a les Empreses i vam obtenir un llistat de 103 empreses. 

Aquestes dades només ens donaven una aproximació dels professionals que es dediquen a 

l’arquitectura, al disseny d’interiors i a l’enginyeria, però, en canvi, no hi havia manera de poder 

saber, en concret, qui es dedica a fer consultories de feng shui. La investigació ens havia 

confirmat que hi havia gent que es dedicava a aplicar feng shui, però enlloc apareixien 

comptabilitzats. 

La opció que vèiem més factible per intentar esbrinar alguna cosa més dels nostres 

competidors no era altra que dedicar-nos hores a navegar per internet i veure quines pàgines 

ens aportaven informació interessant. 
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Posant les paraules “Consultoria Feng Shui” en buscadors d’internet hem obtingut tots 

aquests resultats: 

• Yahoo.es -> 20.200 resultats 

• Google.es -> 74.600 resultats 

• Altavista.es -> 20.300 resultats 

De totes maneres, tot i que aquests resultats són molt elevats, no sempre ens aporten 

informació important i més d’un dels resultats obtinguts porta a la mateixa plana web. 

A més, tampoc no tots els resultats fan referència a consultors espanyols, sinó que hem trobat 

molta informació de possibles competidors a Amèrica del Sud, però ara per ara, aquest no és 

un sector del mercat al que pretenem anar i, per tant, no podríem considerar-los els nostres 

competidors. 

2.2.4.2 Descripció de la competència 

Distribució en planta 

En temes de distribució en planta els competidors que hem trobat són tot consultories 

formades per enginyers, bàsicament industrials, que ofereixen els seus serveis a empreses del 

sector industrial que compten amb grans plantes. 

Entre els resultats obtinguts val la pena anomenar a la consultora Bekaert Consulting, que és 

una consultoria especialitzada en excel·lència operacional i qualitat de gestió i té una petita 

delegació a Espanya, en concret a Bilbao. Els seus clients són empreses industrials i de 

serveis. Aquesta consultoria és una de les reconegudes en el seu sector i aquí a Espanya 

promouen un grup de facilitadors de 5S per promoure l’aprenentatge mitjançant l’intercanvi 

d’experiències en l’aplicació i desenvolupament de les 5S com a metodologia per millorar la 

productivitat i els llocs de treball. 

Feng Shui 

Després d’haver consultat moltes de les pàgines web que hem comentat abans hem 

corroborat que podem trobar arquitectes, dissenyadors i altres professionals que es dediquen 

a l’aplicació de la filosofia del Feng Shui en la distribució d’espais. 

De totes les pàgines que hem visitat n’hem seleccionat 2 que per motius diversos ens han 

semblat interessants i que passem a comentar a continuació. 
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D’una banda hem trobat l’Estudi de Feng Shui El Taller de l’Hàbitat, que té la seva seu a 

Barcelona i té una delegació a Madrid i, per tant, deduïm que està centrat en un mercat 

geogràfic que s’assemblaria molt al que nosaltres pretenem tenir. 

D’altra banda també anomenarem l’Estudi de Feng Shui Marian Duran, perquè en totes les 

consultes que hem fet a internet és un dels resultats més habituals i, a l’igual que nosaltres 

pretenem fer, també utilitza l’AdWords de Google per donar-se a conèixer. A més tenen una 

altra similitud amb la nostra estratègia de comunicació, i és que hem pogut comprovar que 

també ha estat present en algunes de les fires del sector com ara Mobidec a Tarragona. 

2.2.4.3 Punts dèbils, forts i comparació amb la competència 

Per tal de conèixer exactament la competència, considerem interessant comparar el nostre 

projecte amb el disseny d’interiors, sobretot pel que fa a semblances, diferències, punts forts i 

punts dèbils. 

Semblances 

• Petita dimensió d’ADVA Espais ens condicionarà a donar un servei en un entorn 

local proper ja que els costos de desplaçament seran elevats i inicialment no 

disposarem de gaires recursos humans. 

• Costos fixos mínims, la qual cosa ens permetrà adaptar-nos a fluctuacions de la 

demanda. 

• Elevat intrusisme per part d’instal·ladors, arquitectes i empreses de reformes (en 

els cas d’ADVA Espais, també existeix la possibilitat d’intrusisme per part dels 

dissenyadors d’interiors). 

• Escassa cultura de disseny entre els empresaris: ha de ser molt clara la incidència 

del disseny en el negoci per a que un empresari porti a terme un projecte 

d’aquestes característiques. 

• El sector oficines i despatxos valora cada vegada més un entorn de treball 

confortable. 

• Complementarietat amb els arquitectes (en el cas d’ADVA Espais també amb els 

interioristes). 

• Proliferació de cadenes hoteleres i franquícies. 
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Diferències 

• L’escassa promoció comercial que realitzen els dissenyadors d’interiors, junt amb 

el desconeixement de la demanda, redueix l’àmbit d’actuació a sectors o a clients 

ja coneguts. 

• ADVA Espais no ofereix serveis claus en mà, ja que no som dissenyadores 

d’interiors, per tant no estarem obligades a conèixer proveïdors (en l’etapa inicial), 

la qual cosa és un inconvenient quan no es treballa en l’àmbit habitual. 

• ADVA Espais no compta amb un equip multidisciplinar, ja que com s’ha comentat 

no som dissenyadores d’interiors. L’equip d’ADVA Espais està format per 

enginyers/es industrials. 

• ADVA Espais no ofereix serveis d’assessoria d’imatge corporativa, però si que 

dóna manteniment dels serveis oferts, així com formació de les tècniques 

utilitzades. 

• Al no donar servei de disseny d’interiors (en una primera etapa), no és decisiu el 

fet que una empresa (cadenes internacionals o franquícies) ja tingui el disseny 

d’interiors incorporat, ja que no és aquest el servei que oferim. Això si, si el que 

volen és optimitzar l’espai del què disposen, de manera que augmenti tant la 

productivitat com l’eficàcia, ADVA Espais és la seva empresa. 

Punts forts d’ADVA Espais 

• ADVA Espais ofereix un servei innovador inexistent a Catalunya. 

• Costos fixos mínims, el que permet adaptar-se a les oscil·lacions de la demanda. 

• Proximitat als clients. 

• Mercat potencial molt ampli (comerços, oficines, restauració, particulars, etc. ) ja 

que tot i que inicialment els nostres clients potencials són els dissenyadors 

d’interiors, el servei que oferim és independent de la necessitat o no dels serveis 

d’un dissenyador d’interiors, és a dir, aquelles empreses/particulars que no 

necessitin o no estiguin interessats en el servei d’un dissenyador d’interiors si que 

poden estar interessats en els nostres serveis, ja que ADVA Espais ofereix un 

augment de productivitat i d’eficàcia a través de la correcta gestió dels espais. 

• ADVA Espais es complementa perfectament amb dissenyadors d’interiors, 

arquitectes i constructors. 
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• El tamany mitjà dels despatxos de dissenyadors d’interiors és molt reduït, 

configurant un sector format per microempreses, amb un tamany mig que no 

arriba als 5 treballadors i on la pràctica de la subcontractació és bastant habitual. 

El número mig de treballadors està en 1,7 treballadors fixos i 3,1 col·laboradors. 

ADVA Espais pretén ser un d’aquests col·laboradors. 

Punts dèbils d’ADVA Espais 

• Desconeixement de la demanda potencial degut a la inexistència del servei. 

• Empresa desconeguda (el mercat al que ens dirigim es caracteritza per tenir 

elevades barreres d’entrada ja que existeix una forta fidelitat per part dels 

consumidors de disseny d’interiors als estudis que han utilitzat o, en cas de ser la 

primera vegada que es demana el servei, el client acostuma a moure’s per 

referències o per el renom de les empreses). 

• Petita dimensió, la qual cosa implicarà inicialment treballar en un entorn local. 

• Possibilitat que una vegada format el client en les diferents tècniques, el client es 

torni competència. 

2.2.5 Possibilitats de mercat potencial 

Com ja s’ha comentat anteriorment, el mercat potencial d’ADVA Espais Consultors és molt 

ampli. Si bé inicialment ens centrem en els dissenyadors d’interiors per tal d’introduir-nos al 

mercat (degut a les grans barreres d’entrada) i que siguin ells els qui tractin amb el 

consumidor de disseny directament, el mercat potencial d’ADVA Espais Consultors és molt 

ampli. 

En concret, cada vegada existeixen més particulars de classe mitja-alta consumidors de 

disseny i, l’estudi de mercat de dissenyadors d’interiors considera un mercat potencial el 

sector de les oficines i serveis. 

Per tant, en una segona etapa, pretenem arribar als consumidors finals, ja siguin oficines, 

locals comercials o particulars, oferint-los els nostres serveis directament, sense passar per els 

dissenyadors d’interiors. 

Evidentment, tots aquests esforços es concentraran a Catalunya i, més en concret, a l’àrea 

metropolitana de Barcelona, degut als motius anteriorment exposats. 
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Posteriorment, un cop ADVA Espais Consultors s’hagi establert a Catalunya, existeix un gran 

mercat potencial: la Comunitat de Madrid. 

Igual que Catalunya, el preu d’habitatge a Madrid té un comportament semblant a Barcelona, 

és la segona comunitat en oferta de disseny d’interiors a Espanya (i, per tant, en consum de 

disseny d’interiors) i, a l’igual que Barcelona, Madrid té una amplia oferta de serveis, hotels, 

etc. 

Per tant, el mercat potencial és evident: 

• Oficines àrea metropolitana de Barcelona 

• Particulars àrea metropolitana de Barcelona 

• Locals comercials àrea metropolitana de Barcelona 

• Mercat dissenyadors d’interiors a la Comunitat de Madrid (Madrid capital) 

• Oficines Comunitat de Madrid 

• Particulars Comunitat de Madrid 

• Locals comercials Comunitat de Madrid 
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3 Anàlisis DAFO 

DEBILITATS AMENACES 

• La petita dimensió condiciona a oferir els seus 

serveis al seu entorn local més proper, ja que en cas 

contrari, haurien que desplaçar recursos humans i, 

com ja s’ha comentat, a l’inici ADVA Espais no 

comptarà amb ells. 

• Elevats costos de desplaçaments. 

• Desconeixement de la demanda potencial degut a la 

no existència del servei en el mercat. 

• Mercat amb elevades barrera d’entrada per a 

empreses noves (alta fidelitat per part dels clients a 

empreses ja utilitzades). 

• Al no comptar amb un equip multidisciplinar no 

podrem oferir altres tipus de disseny (però si que 

podrem subcontractar-lo). 

• Possible intrusisme per part d’instal·ladors, 

arquitectes, empreses de reformes i dissenyadors 

d’interiors, és a dir, que els clients es tornin 

competència. 

• Escassa cultura de disseny entre els empresaris. Ha 

de ser molt clara la incidència del disseny en el 

negoci per a que un empresari porti a terme un 

projecte. 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

• Servei innovador inexistent a Catalunya. 

• Costos fixos mínims, la qual cosa ens permetrà 

adaptar-nos a l’oscil·lació de la demanda. 

• Possibilitat de mantenir la relació amb el client, 

oferint serveis de manteniment i/o de formació en les 

diferents tècniques aplicades. 

• Mercat potencial molt ampli. El sector d’oficines i 

despatxos valora cada vegada més un entorn de 

treball confortable (bona il·luminació, distribució 

d’espais, minimització de sorolls, etc…), per la qual 

cosa, cada vegada tendiran més a demandar els 

serveis d’un interiorista. 

• La complementarietat amb arquitectes, interioristes i 

constructores. 

• La proliferació de franquícies i cadenes hoteleres 

són una oportunitat per a l’interiorista. L’efecte 

d’arrossegament d’aquestes noves estructures, en 

les que el disseny d’interiors és bàsica, està motivant 

a altres sectors al consum d’aquest tipus de disseny. 

• El tamany mitjà dels despatxos de dissenyadors 

d’interiors és molt reduït, configurant un sector 

format per microempreses, amb un tamany mig que 

no arriba als 5 treballadors i on la pràctica de la 

subcontractació és bastant habitual. El número mig 

de treballadors està en 1,7 treballadors fixos i 3,1 

col·laboradors. ADVA Espais pretén ser un d’aquests 

col·laboradors. 

• Necessitat de les empreses a donar un major valor 

afegit als seus productes/negocis. ADVA Espais 

n’augmentarà la productivitat i l’eficàcia. 
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4 Pla de Marketing 

4.1 Anàlisis dels determinants interns: Marketing Mix 

4.1.1 Producte 

4.1.1.1 Introducció a les tècniques de Lean Manufacturing 

Perquè és important el Lean Manufacturing? 

Per evitar: 

• Baix nivell de servei 

• Llargs temps d’espera 

• Pèrdues de clients 

• Augment d’inventari 

• Alt desperdici 

• Moral del treballador baixa 

• Mala qualitat 

• Baixos beneficis 

Els principals objectius del Lean Manufacturing són: 

• Eliminar desperdicis 

• Enfocar-se al client 

• Reduir temps de cicle 

• Augmentar la flexibilitat 

• Medició del “desempeño” 

• Fer només allò necessari 

• Reptar als obstacles mentals 

• Millora constant (Kaizen) 

• Empower Cells 
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• Donar importància a la qualitat 

Així doncs, el Lean Manufacturing està enfocat a eliminar desperdicis. Per tant, dins de cada 

procés s’haurà d’eliminar tot excepte el “monto” mínim d’equips, materials, recanvis, espai i 

temps que siguin totalment necessaris per donar un valor agregat al producte o servei. 

Lean classifica els set desperdicis mortals en funció de si el desperdici és generat per les 

persones, en els processos o pel producte. Aquests 7 desperdicis són els següents: 

Persones: 

• Moviment: disseny incorrecte de l’oficina, fàbrica, etc. Falta de proximitat entre les 

màquines. Recursos Off-line. 

• Temps d’espera: veure les màquines treballant enlloc de ser les màquines les que 

esperin a l’operari. 

• Sobreproducció: grans lots i inventaris. Planificació de l’utilització completa de les 

màquines i de treball. Producció major que la demanda del mercat. 

Processos: 

• Processament: mal manteniment de la maquinaria. Etapes del procés 

innecessàries. Temps d’espera majors. 

Producte: 

• Defectes: retards per reparacions. Reprocés costós. Insatisfacció dels clients. 

• Inventari: grans reserves de matèria primera, de producte en procés i de producte 

acabat. Necessitat d’espai addicional. Desordre. 

• Transport: moviments innecessaris. Manipulació addicional. Moviment de 

l’inventari. 

Per tant, aplicant les diferents tècniques de Lean Manufacturing, s’aconsegueix reduir les 

activitats que no afegeixen valor al producte/servei. 

La reducció de les activitats que no afegeixen valor comporta una reducció notable dels temps 

de cicle, la qual cosa condueix a les reduccions corresponents en els processos de treball, en 

els inventaris (tant de matèries primeres com de producte acabat) i en les despeses generals. 
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Així doncs, bàsicament, el Lean Manufacturing treballa reconfigurant el treball bé sigui aportant 

millores en l’estructura, les quals eliminen les activitats que no afegeixen valor, o bé aportant 

millores en l’eficiència, reduint les activitats inevitables que no afegeixen valor al producte o 

servei. 

El Lean Manufacturing, per tant, pot reduir tant els recursos consumits per unitat de producció 

com els recursos utilitzats per unitat de producció. 

Estudis realitzats després de l’aplicació del Lean Manufacturing (font: Deloitte: “Visión general 

de Lean Manufacturing”. Abril 2005) ens mostren les clares millores obtingudes: 

• 35% de reducció en temps de cicle. 

• 24% de reducció en retard de lliuraments. 

• 30% de reducció en hores laborables per unitat. 

• 70% de reducció en processos dins del treball. 

• 58% de reducció de l’índex d’abandonament. 

• 71% de reducció de queixes de clients. 

• 40% de reducció en espai ocupat. 

• 33% de reducció en inventari de matèria primera. 

• 300% d’augment en rotació d’inventaris. 

Queda demostrat doncs, que els beneficis que es poden obtenir amb l’aplicació del Lean 

Manufacturing són excel·lents. A més a més, aquests principis poden ser aplicats a la majoria 

de sistemes utilitzats avui en dia i poden ser integrats amb una petita inversió addicional. 

ADVA Espais Consultors, aposta per l’aplicació d’aquests principis no només a les indústries 

(on ja s’estan aplicant actualment amb grans resultats): proposa aplicar-los a les oficines, 

locals comercials i habitatges. Perquè una cosa que funciona tant bé en un lloc no pot 

funcionar a l’altre? 

ADVA Espais Consultors eliminarà els deperdicis degut al moviment innecessari de les 

persones degut al disseny incorrecte de l’oficina, fàbrica, etc., els desperdicis d’inventari els 

quals comporten un espai addicional i un desordre i els desperdicis en transport ocasionats 

per els moviments i manipulacions innecessàries del producte a través de les següents 

tècniques: 
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• 5S 

• TPM (Total Productive Maintenance) 

• Kaizen (cicle PDCA) 

• APP (anàlisis del flux del producte) 

• Distribució en planta (mètode SLP, flow-chart, taula de relacions de Muther) 

4.1.1.1.1 Les 5S. 

Disposar d’un lloc de treball organitzat, ordenat i net pot ser considerat com una cosa sense 

interès i poc atractiva per a la majoria de les persones, però aquells que han intentat posar en 

pràctica aquests principis saben com n’és de difícil aconseguir implantar-los i mantenir-los. 

Resulta difícil convèncer-se de les veritats més simples. Només es pot fer qualitat en un lloc de 

treball organitzat, ordenat i net . Si practiquem de manera sistemàtica l’organització, l’ordre i la 

neteja, aconseguim immediatament una major productivitat i un millor lloc de treball. Les 

organitzacions necessiten practicar aquestes disciplines bàsiques per a: 

• Disminuir el risc de cometre errors i estar en condicions més favorables per obtenir 

productes d’alta qualitat. 

• Dur a terme més ràpidament les activitats sense malbaratament de moviments 

inútils. 

• Poder reaccionar ràpidament davant les anomalies, pel fet que es pot distingir 

fàcilment allò correcte d’allò incorrecte. 

• Disposar d’un lloc de treball segur, del qual hom pugui sentir-se orgullós. 

Aquelles empreses que no tenen una bona gestió, no donen importància ni tampoc no 

practiquen l’organització, l’ordre i la neteja del lloc de treball. 

L’organització, l’ordre i la neteja dels llocs de treball han d’estar entre els primers passos per a 

la millora de la gestió en una empresa. 

Fer una passejada per la fàbrica, visitar les instal·lacions i les oficines i revisar la situació 

d’organització, ordre i neteja existent. Si som observadors, en la majoria dels casos, aquesta 

visió ens aporta molt més sobre l’empresa i la seva gestió que no pas les excel·lències que 

pregonen les campanyes publicitàries o els catàlegs comercials. Fins i tot ens pot aportar una 

informació més fiable que no pas el compte de resultats. 
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Es pot jutjar el grau de desenvolupament d’activitats de millora senzillament observant com es 

guarden les eines, com es tracten les deixalles i ferritges que es produeixen a les màquines, 

com s’ordenen els taulells de treball, com se senyalitzen els punts d’inspecció, com es 

mantenen els terres, quin és l’estat de neteja de les màquines, o bé si els objectes personals 

es desen en els llocs adequats. 

D’alguna manera, l’organització dels llocs de treball d’una empresa pot considerar-se com un 

reflex fidel de la mentalitat dels seus directius. 

Tot i que el manteniment de l’organització, ordre i neteja és una tasca de tots, correspon a la 

direcció promoure’l i incloure la seva posada en pràctica entre les seves prioritats. 

L’important és convèncer-se que les activitats d’organització, ordre i neteja repercuteixen 

directament en els aspectes fonamentals de la gestió, com ara la qualitat dels productes i 

serveis subministrats, l’eficàcia i el rendiment dels processos, la utilització de recursos i el bon 

funcionament en general de l’empresa, tot incidint en la motivació dels treballadors, les 

relacions laborals i el progrés de les activitats de millora. 

El que intentem aconseguir no són pas màquines, instal·lacions i terres nets, o bé materials, 

armaris i prestatgeries organitzats, exclusivament pel seu efecte estètic. El propòsit final 

d’aquestes activitats és millorar la qualitat i reduir el cost del producte o servei produït. 

L’organització i l’ordre del lloc de treball ha de fer-se sobre unes bases econòmiques. 

Tot i que les activitats d’organització, ordre i neteja comporten notables millores en termes de 

qualitat, productivitat i seguretat, fins i tot és encara més important la seva relació i impacte en 

el canvi d’actitud de les persones cap al treball. Ens referim als beneficis que s’aconsegueixen 

en la cultura de l’empresa, derivats de l’aplicació d’organització, ordre i neteja: 

• Orgull del lloc on es treballa 

• Comunicació més fluïda entre la direcció i els treballadors 

• Estímul a la cooperació i al treball en equip 

• Major motivació dels treballadors 

• Més suggeriments i iniciatives de millora 

• Major compromís i responsabilitat en les tasques 

• Major coneixement del lloc de treball 

• Millor identificació dels problemes 
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Cal que generem una cultura de respecte cap a l’organització, l’ordre i la neteja, i promoguem 

actituds de responsabilitat i cooperació en el si de les nostres organitzacions. Només quan es 

coordinen aquestes pràctiques es pot avançar en la recerca de l’excel·lència en la gestió. 

 
Millora de la gestió 

Font: Gestió Q. Revista de Qualitat 37. Abril 2000 

Per això diem que, coneixent la importància d’aquesta disciplina bàsica en el lloc de treball, cal 

que les empreses que desitgen avançar en una gestió de qualitat total posin atenció i renovin 

els esforços per a la seva aplicació, tant en el taller com en l’oficina, de manera decidida. 

Per tal de que les iniciatives de millora no quedin en simples intents, cal abordar les activitats 

d’organització, ordre i neteja amb un enfocament sistemàtic: l’aplicació de les “5S”. 

Però, QUÈ SÓN LES “5S”? 

Les “5S” són les inicials de cinc mots japonesos, que traduïm per: organització, ordre, neteja, 

control visual i disciplina i hàbit. Es van aplicar a Toyota per aconseguir millores duradores en 

el nivell d’organització, ordre i neteja. 
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Les “5S” 

Font: Gestió Q. Revista de Qualitat 37. Abril 2000 

• 1S. Seiri: Classificació 

La tasca diària ens absorbeix de tal manera que gairebé sense adonar-nos s’acumula al 

voltant nostre una gran quantitat de coses que no utilitzem i que dificulten la nostra activitat. 

La fase d’organització consisteix a identificar i separar els materials necessaris dels 

innecessaris i en desprendre’s d’aquests darrers. El propòsit és “desembarassar” l’àrea de 

treball, i disposar només dels materials necessaris. 

Material innecessari serà aquell que no s’utilitza ni es preveu utilitzar en el futur. 

• 2S. Seiton: Organitzar 

En el taller i en les oficines es desaprofiten recursos de tota mena per manca d’ordre. 

Necessitem practicar el principi de “un lloc per a cada cosa i cada cosa en el seu lloc”. 

La fase d’ordre consisteix a establir la manera en què cal ubicar i identificar els materials 

necessaris, per tal que sigui fàcil i ràpid localitzar-los, utilitzar-los i reposar-los. El propòsit és 

que totes les persones sàpiguen on trobar els materials necessaris i que la seva utilització sigui 

fàcil, còmoda i ràpida. 
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La identificació és una condició necessària per a l’ordre i implica estandarditzar uns criteris 

perquè tot el personal actuï de manera coordinada. 

• 3S. Seiso: Neteja 

Les organitzacions que no inclouen la neteja entre les seves activitats diàries presenten una 

imatge general de deixadesa, avaries freqüents i defectes que romanen ocults, menor 

eficiència en la realització de les tasques i escassa motivació dels treballadors. 

Mantenir net el lloc de treball i les eines que s’utilitzen és un excel·lent indicador de la cura que 

es té per la qualitat de treball i reflecteix la cultura d’atenció al detall existent en l’organització. 

La fase de neteja consisteix a identificar i eliminar les fonts de brutor, tot assegurant que tots 

els mitjans de treball es trobin sempre en perfecte estat d’ús. El propòsit és mantenir l’equip en 

condicions òptimes, per la qual cosa cal establir procediments de neteja. 

Però, pensar que la neteja consisteix simplement a netejar o bé que obeeix només a qüestions 

estètiques, és simplificar-ne el contingut i el propòsit. 

En el context d’un programa de “5S”, la neteja no posa l’èmfasi en activitats contínues de 

neteja sinó en accions per mantenir net el lloc, per la qual cosa cal identificar i eliminar les 

fonts de brutor. A més, la neteja representa una inspecció, ja que permet fer visibles les 

anomalies i deficiències en els mitjans o eines. D’ací que sigui considerada un pilar del 

manteniment preventiu dels equips i que preferiblement sigui duta a terme per les mateixes 

persones que utilitzen aquests mitjans. 

• 4S. Seiketsu: Estandaritzar, control visual 

Millorar l’organització, l’ordre i la neteja pot resultar més o menys fàcil, però mantenir la 

situació millorada de manera permanent és, certament, més difícil. Sovint es desconeix allò 

que és correcte i allò que no ho és, o només algunes persones ho poden reconèixer. 

Necessitem, per tant, establir dispositius de contingut visual que permetin reconèixer amb 

rapidesa qualsevol desviació o canvi que s’esdevingui sobre la situació de funcionament 

normal. 

La fase de control visual consisteix a desenvolupar normes o estàndards per diferenciar amb 

facilitat una situació normal d’una altra anormal, de manera senzilla i visible per a tothom, 

utilitzant mapes, colors, etiquetes, indicadors, marques, símbols, llums i sons. En aquest cas, 
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la creativitat juga un paper important a l’hora de dissenyar la tècnica que millor s’adapti a cada 

cas particular. 

El control visual implica que s’estableixi la manera d’actuar per tal de corregir les anomalies i 

facilita el control “per excepció”. 

• 5S. Shitsuke: Disciplina i hàbit. 

És freqüent sentir que, després dels esforços per millorar l’organització, l’ordre i la neteja, les 

coses tornen a la situació inicial. 

Certament es requereix el compromís de cada persona de l’organització per posar en pràctica 

aquesta disciplina bàsica en l’activitat diària. Al principi, hem de “lluitar” contra els vells mals 

hàbits instaurats. Per això la direcció ha de predicar amb l’exemple i liderar el procés de canvi. 

Hem de tenir confiança que l’esforç donarà els seus fruits, ja que de mica en mica resultarà 

més fàcil, pel fet d’anar incorporant aquesta disciplina en els nostres hàbits o nova forma de 

treballar. 

La fase de disciplina i hàbit consisteix a treballar permanentment d’acord amb les normes o 

estàndards establerts. El propòsit és fer de l’organització, l’ordre i la neteja una pràctica diària 

en l’empresa i que sigui assumida per tots. Veiem, per tant, que en el context de les “5S” el 

terme “disciplina” no significa pas imposició o correcció de conductes, sinó que expressa 

l’autoexigència de cada persona en el seguiment d’unes pautes determinades. 

La realització d’avaluacions periòdiques, mitjançant qüestionaris o llistes de control prèviament 

elaborats, ajuda a identificar desviacions i a detectar noves oportunitats de millora. En 

aquestes revisions poden participar les mateixes persones que treballen en l’àrea, així com 

també la direcció i persones d’altres àrees, de manera que es reforci l’aprenentatge en equip. 

En resum, les tres primeres fases són pròpiament operatives, mentre que el control visual 

ajuda a mantenir l’estat de les tres anteriors mitjançant l’estandarització de les pràctiques. 

L’última fase (disciplina i hàbit), ajuda a desenvolupar la millora contínua en l’activitat diària.  

Les cinc fases componen un enfocament integrat i s’aborden de manera successiva, una 

darrera l’altra. 
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Fases de la metodologia 

Font: Gestió Q. Revista de Qualitat 37. Abril 2000 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els beneficis a l’aplicar aquesta tècnica en una empresa 

(ja sigui de manufactura o de serveis) són molt diversos. 

Només eliminant tot allò innecessari i millorant l’accessibilitat als mitjans s’obtenen beneficis 

com: 

• Reducció dels rebuigs interns 

• Reducció de moviments i manipulacions 

• Reducció de mitjans d’emmagatzematge 

• Superfície estalviada (en tallers i oficines) 

• Reducció del temps dedicat a netejar 

Tot això es tradueix en una millora de la qualitat i, per tant, en un augment de la satisfacció del 

client. 

A l’aplicar la tècnica completa, permet identificar les anomalies existents i, per tant, aplicar la 

millora contínua. Així, estandaritzant i agafant disciplina i hàbit, s’obtenen beneficis com: 

• Reducció temps de canvi de referència 

• Reducció de temps de recerca de documents/eines 
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• Reducció hores de màquina aturada 

• Reducció de recanvis i estoc de material 

• Reducció d’avaries 

Aquests beneficis es tradueixen en l’eliminació de deixalles, és a dir, en l’eliminació de totes les 

activitats que no afegeixen valor al producte/servei i, per tant, es tradueix també en un 

augment de la productivitat. 

A més a més de tots aquests beneficis, l’aplicació de les “5S”: 

• Promou l’interès i la motivació de les persones 

• Augmenta la participació i les iniciatives de millora 

• Simplifica la gestió de compres 

• Genera una actitud de propietat compartida dels elements de treball 

• Desenvolupa el treball en equip 

• Facilita la ràpida identificació dels problemes 

• Millora la imatge davant dels clients (qualificacions de les auditories) 

• Genera un efecte mimètic en d’altres àrees 

• Millora les relacions entre departaments i persones 

• Disminueix els riscos d’accidents 

• Millora els accessos a l’àrea de treball 

• Facilita el control d’estocs 

O, el que és el mateix, augmenta la satisfacció de les persones. 

Per tant, si està provat que aporta tants beneficis en els llocs on ja s’aplica (bàsicament en 

empreses productores) perquè no aplicar-ho a locals comercials, oficines i fins i tot a 

habitatges particulars? 

4.1.1.1.2 Distribució en planta 

Dissenyar una distribució en planta consisteix en determinar la posició, en un determinat marc 

espacial, dels diversos elements que integren el procés productiu. 
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Una bona distribució en planta és important per tal de: 

• Incrementar la producció 

• Disminuir retards 

• Minimitzar l’àrea ocupada 

• Augmentar la seguretat dels treballadors 

• Disminuir els moviments i manipulacions dels materials 

• Millorar l’ús dels factors de producció 

• Reduir el material en procés 

• Disminuir el temps de fabricació 

• Reduir el treball administratiu i indirecte 

• Millorar la capacitat de supervisió 

• Disminuir la congestió i la confusió 

• Elevar la moral dels treballadors 

• Millorar la flexibilitat davant de canvis en determinades condicions 

• Millorar el control i manteniment 

• Disminuir els riscos per el material 

• Altres: estètiques, etc. 

Existeixen diferents tipus de projectes a l’hora de realitzar una distribució en planta: 

• Projecte d’una planta completament nova 

• Extensió o trasllat d’una planta ja existent 

• Reordenació d’una distribució ja existent 

• Ajustos menors 

Factors com el moviment, la maquinaria, el canvi, l’espera, el material, l’edifici, el servei i la mà 

d’obra, afecten a l’hora de dissenyar una distribució en planta. 

Per tal de dissenyar una distribució en planta, podríem seguir el següent esquema (mètode 

SLP): 
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0.Dades sobre productes, quantitats,
processos, recorreguts, serveis, etc.

1.Fluxe de
material

2.Relació entre
activitats

3.Diagrama de relacions

4.Necessitats
d’espai

5.Espais
disponibles

6.Diagrama de relació d’espais

7.Factors influents 8.Limitacions
pràctiques

9.Desenvolupament de solucions

10.Evaluació i selecció
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Esquema general del mètode SLP 

Font: UPC. Organització Industrial: “Fiabilidad, localización, distribución en planta, métodos.” 

4.1.1.2 Introducció al Feng-Shui 

El feng shui és un conjunt de tècniques, desenvolupades a la Xina fa milers d’anys, basades 

en l’observació de l’entorn i en càlculs matemàtics, tenint en compte el seu temps i el seu 

espai. Els mestres xinesos recopilaven els canvis que es produïen en el seu entorn, la seva 

energia intrínseca i com afectaven a les persones que habitaven un espai, obtenint el conjunt 

de fórmules, bases i normes que amb el temps van formar el feng shui clàssic. 

Aquesta ciència dóna per fet que l’entorn en el que vivim i treballem ens afecta directament, si 

disposa d’un bon feng shui ens beneficiem d’ell, però si és negatiu ens bloqueja i ens 

obstaculitza. 

La base del feng shui és l’estudi, la manipulació i el control de l’energia anomenada Qi (Chi). 
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Tot el que ens envolta té energia, cada lloc és únic i posseeix energies pròpies, el seu flux 

natural governa la manera en què creixem, ens desenvolupem i ens sentim, afectant 

directament a la nostra qualitat de vida. Si no hi ha equilibri en el nostre entorn s’altera el nostre 

equilibri interior (físic i psicològic) i no funcionen bé les coses. 

El seu únic objectiu és aconseguir aquest equilibri en els llocs on l’home viu i treballa. Aplicant 

els seus ensenyaments el feng shui ofereix la possibilitat de realitzar canvis per crear espais 

harmoniosos i equilibrats que millorin la nostra qualitat de vida. 

El feng shui clàssic funciona a nivell energètic, determinant l’energia que hi ha en una 

construcció. Es una ciència natural que s’ha provat i s’ha practicant durant molts segles. 

Coneixent i aplicant correctament les eines del feng shui es té el poder de determinar el chi 

d’una construcció i la possibilitat de potenciar-lo o bloquejar-lo, depenent de la seva 

naturalesa, així aconseguirem que l’ambient en el que vivim i treballem sigui el millor per 

nosaltres i els nostres projectes. 

El concepte citat anteriorment de que cada lloc és únic, que hi ha un lloc per cada cosa i que 

cal tenir cada cosa al seu lloc ens recorda el concepte de les 5S, que representen els principis 

per aconseguir i mantenir un efectiu i eficient lloc de treball o espai on viure. 

4.1.1.3 Descripció dels serveis oferts 

ADVA Espais Consultors oferirà un conjunt de serveis, tots ells relacionats amb l’optimització 

d’espais. 

4.1.1.3.1 Formació 

ADVA Espais oferirà el servei de formació de les següents tècniques: 

• Introducció al Lean Manufacturing + 5S. Duració: 15 hores 

• Introducció a la distribució en planta: mètode SLP. Duració: 4 hores 

• Distribució en planta completa: mètode SLP + flow chart + taula de relacions de 

Muther. Duració: 10 hores 

• Kaizen (millora continua): cicles PDCA. Duració: 4 hores 

La formació s’impartirà en el local del client i ADVA Espais aportarà la documentació requerida 

per a la formació. 
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Es facturarà per tipus de formació. 

4.1.1.3.2 Consultoria d’espais (Lean Manufacturing) 

ADVA Espais oferirà el servei de consultors d’espais. Treballant inicialment amb el dissenyador 

d’interiors o posteriorment, amb el client final, ADVA Espais optimitzarà l’espai aplicant les 

següents tècniques: 

• 5S 

• Distribució en planta: mètode SLP + flow chart + taula de relacions de Muther 

Per a aquest servei no hi ha un temps establert, ja que dependrà de la superfície a la qual 

aplicar les tècniques així com al tipus de client. Per tant, aquest servei es facturarà per metres 

quadrats. No obstant s’estima una duració per projecte d’entre una i dues setmanes. 

Serà necessària una primera entrevista amb el dissenyador/client final per veure l’abast del 

projecte (objectius, metres quadrats, necessitats…). 

Posteriorment i en presència del client, s’aplicaran les 5S en tantes sessions com siguin 

necessàries, segons el mètode de treball predeterminat. 

Al dissenyador d’interiors/client final se li entregarà un pla de millora contínua per tal 

d’estandaritzar i per tal de crear un hàbit en el manteniment de l’ordre aconseguit. 

4.1.1.3.3 Manteniment de les 5S 

A les empreses/dissenyadors/particulars interessats, ADVA Espais oferirà també un servei de 

manteniment de les 5S. 

Aquest servei es basarà en una auditoria (periòdica o segons sol·licitud del client) dels espais 

on prèviament s’hagin aplicat les 5S. 

En cas necessari ADVA Espais redactarà unes accions correctores a aplicar per tal de seguir 

mantenint l’ordre i la neteja en el local. 

Aquestes accions podran ser aplicades directament per l’empresa/dissenyadors o pels 

particulars o, per ADVA Espais Manteniment. 

Tant el servei d’auditoria com el servei d’aplicació de les accions correctores es facturaran per 

hores. 
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4.1.1.3.4 Consultoria d’espais + Feng Shui 

ADVA Espais Consultors també oferirà un servei de consultoria aplicant les tècniques de Lean 

Manufacturing descrites anteriorment i tenint en compte la filosofia del Feng Shui per a la 

distribució d’espais. 

Com ja hem comentat, el Feng Shui fomenta que hi ha un lloc per cada cosa i que cal tenir 

cada cosa al seu lloc. Això ens recorda el concepte de les 5S, que representen els principis 

per aconseguir i mantenir un efectiu i eficient lloc de treball o espai on viure. 

Aquesta concordança entre aquests dos conceptes importants i bàsics per la nostra empresa 

ens fa pensar que poden ser perfectament complementaris i que a més dels serveis definits en 

el punt anterior, podem oferir també als nostres clients uns serveis complementaris basats en 

les tècniques del feng shui. 

Aquest servei inclolurà: 

• Estudi: inspecció física del lloc, prenent orientacions amb la brúixola luo pan 

damunt del plànol de l’immoble. Així, en la primera visita es realitzarà una 

avaluació del lloc físicament. 

• Distribució de l’interior: estudi acurat de quina seria la millor distribució  segons la 

filosofia del Feng Shui juntament amb l’aplicació de les 5S i les tècniques de 

distribució en planta citades anteriorment. 

En cas de clients interessats també oferirem el servei de decoració d’interiors amb Feng Shui, 

tot i que el preu inicial d’aquest servei no està inclòs dins el preu de consultoria d’espais + 

Feng Shui, ja que el mercat al qual ens dirigim té unes elevades barreres d’entrada per els 

nous “dissenyadors d’interiors”, per la qual cosa no esperem tenir a curt/mitjà termini gaires 

sol.licituds d’aquesta part del servei. 

Aquest servei inclouria, a més de l’estudi del negoci, un estudi de decoració interior global, 

similar al que pot fer qualsevol dissenyador d’interiors, però tenint en compte tots els aspectes 

del feng shui a l’hora de dissenyar. 

Al client se li lliuraria un informe per escrit i els plànols del projecte de decoració que s’ha 

elaborat. 

El servei de consultoria + Feng Shui es facturarà per m2. 
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4.1.1.3.5 Manteniment 5S + Feng Shui 

ADVA Espais Consultors també ofereix el servei de manteniment per a projectes de Lean 

Manufacturing + Feng Shui. 

Aquest servei es basarà en una auditoria (periòdica o segons sol·licitud del client) dels espais 

on prèviament s’hagin aplicat les 5S. 

En cas necessari ADVA Espais redactarà unes accions correctores a aplicar per tal de seguir 

mantenint l’ordre i la neteja en el local. 

Aquestes accions podran ser aplicades directament per l’empresa/dissenyadors o pels 

particulars o, per ADVA Espais Manteniment. 

Tant el servei d’auditoria com el servei d’aplicació de les accions correctores es facturaran per 

hores. 

4.1.1.3.6 Projectes arquitectònics 

Encara que en l’etapa inicial d’ADVA Espais Consultors no oferirem aquest servei el plantegem 

com una opció de futur, en funció de l’evolució de l’empresa i de les necessitats que tinguin 

els nostres clients. 

El feng shui no només es pot aplicar en edificis que ja estiguin construïts, sinó que també es 

pot aplicar en edificis que són de nova construcció, és a dir, es pot fer tota una construcció 

que tingui com a base del seu disseny la filosofia del feng shui. 

Tant en l’àmbit d’oficines com en el d’habitatge ens proposem aplicar la filosofia del disseny 

amb feng shui des de l’inici d’aquests projectes. 

Aquest tipus d’anàlisi es realitza sobre plànols, en l’etapa del projecte, abans d’iniciar la 

construcció o remodelació d’un negoci. Per realitzar aquesta anàlisi s’apliquen fórmules del 

feng shui tradicional, determinant orientacions favorables i examinant els plànols de la 

construcció per detectar possibles configuracions negatives. 

Aquest servei es pot complementar amb els altres serveis que oferim, com ara la decoració 

d’interiors, per tal de tenir un projecte complet i aconseguir un negoci totalment harmonitzat 

segons les tècniques del feng shui. 



 

 

 pla de marketing 

80 

Aquests serveis es facturaran en funció dels metres quadrats de l’edificació que s’estigui 

projectant. 

4.1.2 Preu 

A l’hora de determinar els preus de cadascun dels nostres serveis, seguint la política de preus 

de l’empresa, hem estudiat els preus d’empreses que ofereixen part dels serveis que oferim 

nosaltres. 

Així, hem mirat preus de: 

• Consultores de Feng Shui 

• Decoradors d’interiors 

• Consultors 

Pel que fa a empreses consultores de Feng Shui estudiades, hem vist que els preus varien 

segons els serveis oferts (estudi, plànol, remodelació, avantprojecte d’arquitectura, etc.), el 

tipus d’espai on s’aplica (domicili particular, locals industrials o magatzems, locals comercials) 

i als metres quadrats  (escala de preus segons superfície). Totes les empreses consultades 

tenen un preu mínim per sota el qual no cobren per metres quadrats, cobrant en promig uns 

5€ el metre quadrat. 

Analitzant les consultories estudiades, hem vist que totes cobren per hores. El preu dels 

serveis que ofereixen varien entre els 50 €/hora i els 150 €/hora. Pel que fa a serveis de 

formació que algunes d’aquestes empreses ofereixen hem vist que els preus varien en funció 

de la durada del curs i del nombre d’assistents als cursos. Així, per exemple, un curs de 100 

hores val 1.600 euros (16 €/hora), mentre que un de 17 hores val 700 euros (41,18 €/hora). 

Pel que fa a decoradors d’interiors, veiem que la majoria d’ells treballa per projectes, realitzant 

una oferta segons les necessitats del client, ja que els serveis que solen oferir engloben, en la 

major part dels cassos: 

• Intervenció interior: aixecament de plànols, acabats d’obra, disseny, recerca i 

assessorament del mobiliari, disseny de fusteria i ferro, acabats de pintura i 

acabats de decoració. 

• Instal·lacions: plànols i distribució de la instal·lació elèctrica i lampisteria, 

assessorament i tria de la il·luminació. 
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• Gestions per a l’el·laboració de pressupostos de les diferents parts que 

intervinguin a l’obra 

• Coordinació de les diferents parts que intervinguin a l’obra. 

• Seguiment continu i constant de l’obra amb reunions entre les diferents parts. 

Per tant, ens ha estat impossible determinar una tarifa per a aquests, degut a la gran varietat i 

variació dels serveis que ofereixen amb el projecte sol·licitat per el client. 

Realitzant un anàlisi dels preus descrits anteriorment, hem determinat que els preus dels 

nostres serveis durant el nostre primer any de funcionament d’ADVA Espais Consultors seran 

els següents: 

• Curs de formació 1: 600 € (curs de 15 hores de durada). 

• Curs de formació 2: 250 € (curs de 4 hores de durada). 

• Curs de formació 3: 500 € (curs de 10 hores de durada). 

• Curs de formació 4: 250 € (curs de 4 hores de durada). 

• Consultoria d’espais: 5 €/m2. 

• Consultoria d’espais + Lean Manufacturing: 5,5 €/m2. 

• Manteniment 5S: 130 €/hora. 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 135 €/hora. 

Evidentment, per a determinar els preus hem seguit la nostra política de preus (diferenciar-nos 

per qualitat i no per preu), mantenint-nos a uns preus semblants als de la competència, amb 

l’objectiu de no ser ni els més cars ni els més econòmics del mercat. 

4.1.3 Distribució 

A ADVA Espais, al ser una empresa de serveis, no existeix el canal de distribució pròpiament 

dit, sinó que existeix el canal comercial de vendes, com a creadors d’oferta que som. 

No obstant, al treballar per projectes, considerarem els possibles canals de distribució 

mitjançant els quals realitzarem l’entrega d’aquests als nostres clients. 
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4.1.4 Comunicació 

4.1.4.1 Identitat corporativa 

ADVA Espais Consultors ha creat una marca amb una imatge que s’identifica totalment amb 

els serveis que oferim als nostres clients. 

 

 

El logotip que hem dissenyat engloba tot el que fem, d’una banda s’hi representa una gran S 

que fa referència a tots els serveis que oferim de Lean Manufacturing, al mateix temps es juga 

amb el símbol del Yin i el Yang, representatiu de la filosofia del feng shui, i que utilitzem per 

construir aquesta gran S. El valor afegit, o més ben dit, added value, que donem als espais 

dels nostres clients l’utilitzem per completar el símbol del Yin i el Yang, i finalment, la paraula 

clau en el nostre servei: espais, que es construeix gràcies a la complementarietat amb la resta 

de símbols. 

I és que precisament això és el que fem: donar valor afegit als espais, completant-los 

mitjançant Lean Manufacturing i Feng Shui. 
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4.1.4.2 Eines de comunicació 

I per tal de comunicar i donar a conèixer la nostra marca i els serveis que donem hem pensat 

en diverses opcions: 

• Publicitat a Internet 

• Publicitat en revistes especialitzades del sector 

• Presència a fires del sector 

• Boca – orella 

4.1.4.2.1 Publicitat a internet 

Internet és avui en dia un dels mitjans de comunicació més utilitzats per tothom, creiem per 

tant que, a més d’oferir-nos diferents possibilitats per promocionar-nos, ens ajudarà a arribar a 

una gran part del nostre mercat potencial. 

Entre totes les opcions que ens ofereix la xarxa ens hem decantat per les següents opcions: 

• www.advaespais.cat i www.advaespais.es: Crearem una web pròpia, totalment 

corporativa i seguint la imatge que hem dissenyat, amb tota la informació 

relacionada amb la nostra empresa i els serveis que podem oferir als nostres 

clients. 

El disseny de la web serà en un principi força senzill, amb el temps i l’increment de 

clients convertirem la web en una eina més de directa de comunicació i treball on-

line amb el client, creant una extranet a la que podran accedir els clients pels 

quals estem treballant. 

Hem comprovat ja que el domini estava disponible i hem fet la reserva per a que 

tan bon punt posem en marxa l’empresa estiguem, quant abans millor, a un click 

dels nostres futurs clients. (veure annex) 

• Disseny d’un banner dinàmic que penjarem en diferents webs del sector. 

(www.decoradores.com, www.ecentro.com, www.fadweb.org, etc.) 

• Contactarem amb altres webs del sector per a intentar fer intercanvi de links, és a 

dir, que ells col·loquin a les seves webs links cap a la nostra i viceversa (p.ex: 

www.codic.org, www.decoradores.com, www.bcd.es, etc.). 
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• Utilitzarem el servei Adword de Google, un dels buscadors d’internet més utilitzats 

en l’actualitat. Escollirem les paraules clau que creguem més adients per crear el 

nostre compte d’adwords, el link a la nostra web apareixerà en un punt clau de la 

pàgina de resultats i només haurem de pagar per les vegades que es cliqui el 

nostre enllaç. 

• Ens donarem d’alta al llistat de professionals del Barcelona Centre de Disseny 

(www.bcd.es), que és una de les entitats del sector del disseny més conegudes a 

Barcelona i, per tant, té una de les webs més visitades per la gent del sector i que 

són els nostres clients potencials. Es tracta, a més, d’un servei totalment gratuït. 

• Ens farem socis de l’Associació de Dissenyadors Professionals de Barcelona en la 

modalitat d’empreses col·laboradores, d’aquesta manera tindrem també 

presència en la seva web, una altra de les importants en el sector del disseny. 

• Farem un emailing a tot un seguit de professionals del sector (dissenyadors 

d’interiors, arquitectes, etc.) que obtindrem mitjançant consultes a diferents webs 

(www.codic.org, www.serveisempreses.com, www.coac.net, www.bcd.es, etc.). En 

una primera etapa ens limitaríem a professionals que exerceixin la seva carrera a 

Barcelona i en els anys posteriors aniríem ampliant aquesta llista inicial. 

4.1.4.2.2 Publicitat en revistes del sector 

Contactarem amb diverses revistes del sector per tal d’inserir-hi un anunci publicitari de la 

nostra empresa. 

4.1.4.2.3 Presència a Fires del sector 

Hem fet un estudi de totes les fires que es fan a Espanya i que tenen relació amb el sector del 

disseny i hem obtingut la següent informació: 

• Textil hogar: Fira internacional del tèxtil per a la llar i la decoració. Feria de Valencia 

• Ofitec: Saló internacional del moble d’oficina. Feria de Madrid 

• Decorhabitat: Saló de decoració, interiorisme, art i disseny. Fira de Lleida 

• Primavera Feria Norte del Regalo a Santiago de Compostel·la 

• ZOW Madrid: Saló de components, semielaborats i accessoris per a la indústria 

del moble. Feria de Madrid 

• Nude 06: Nou disseny internacional. Feria de Valencia 
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• DECO: Fira internacional de la decoració i complements. Feria de Valencia 

• FIAM: Feria Internacional de Iluminación. Feria de Valencia 

• FIM: Feria Internacional del Mueble. Feria de Valencia 

• Hostelco: Saló Internacional de l’equipament per a restauració, hosteleria i 

col·lectivitats. Fira de Barcelona 

• Construtec: Saló de la construcció. Feria de Madrid 

• Cevisama: Saló internacional de ceràmica, recobriments per a la construcció, 

sanejament, aixetes, matèries primeres, esmalts i maquinària. Feria de Valencia 

• Casa Pasarela: Pasarela de la Moda del Hàbitat. Feria de Madrid 

• Fira del Moble de la Garriga a Barcelona 

• Feria Internacional del Mueble de Madrid a Feria de Madrid 

• Construmat: Saló internacional de la construcció. Fira de Barcelona 

• Mobidec : Fira del Moble i la Decoració a Catalunya. Tarragona 

Tenint en compte els llocs on es realitzen les fires queda pal·lès que la informació que s’havia 

donat amb anterioritat en relació a les Comunitats Autònomes on té més pes el sector del 

disseny és totalment correcta. La majoria de les fires tenen lloc a Catalunya, la Comunitat de 

Madrid i la Comunitat Valenciana. 

Tenint en compte la data prevista d’inici de l’activitat de la nostra empresa i que en un principi 

només ens dirigirem al mercat de Barcelona i rodalies, durant el primer any només acudirem a 

fires que es realitzin a Catalunya, en concret a Construmat i Expohogar Tardor. Els següents 

anys ampliaríem l’assistència a fires i ens proposaríem anar també a Decorhabitat a Lleida i 

Mobidec a Tarragona. De cara al quart any i, tenint en compte que a Madrid tindrà lloc Ofitec 

ens podríem plantejar la possibilitat d’assistència a aquesta per començar a obrir el nostre 

mercat cap a altres àmbits territorials. 

A més també ens plantegem assistir a altres actes com ara la Barcelona Design Week, 

organitzada pel BCD (Barcelona Centre de Disseny), un esdeveniment anual eminentment 

empresarial en l’àmbit del disseny a Barcelona, amb repercussió internacional, que té com a 

objectius promoure Barcelona com a ciutat de creativitat, disseny i coneixement, enfortir les 

relacions entre Disseny i Empresa en tots els àmbits, i fomentar el coneixement sobre el 

disseny i el seu valor estratègic. 
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4.1.4.2.4 Boca – Orella 

Aquest serà també un canal de comunicació molt important per nosaltres. Als principis d’ADVA 

Espais Consultors haurem d’utilitzar, i molt, la xarxa de coneguts que tinguem per tal de que 

aquests parlin de nosaltres, ens recomanin i ens donin a conèixer. 

I la millor publicitat és la que ens pot fer un client satisfet del servei que li haguem donat, així 

que cada client content amb els nostres serveis ens pot aportar clients nous. 

4.2 Objectius, estratègies i plans d’acció 

4.2.1 Objectius de marketing 

4.2.1.1 Objectius qualitatius 

• Ser la imatge de professionalitat, qualitat, servei, prestigi i eficiència en la 

optimització d’espais. 

• Generar una cartera de clients sòlida i estable, enfocant-nos al sector de 

dissenyadors d’interiors, al sector serveis i a les oficines per tal de reforçar la 

posició comercial a mig termini. 

• Obrir mercat per als nostres serveis al mateix temps que es construeix una cartera 

de clients. 

• Popularitzar l’optimització d’espais a través de mètodes d’enginyeria. 

• Comptar amb els millors professionals per tal de garantir els millors serveis als 

clients, així com oferir-los la major qualitat. El nostre client ha de detectar la 

qualitat del servei oferta. 

4.2.1.2 Objectius quantitatius 

• Reconeixement de la imatge: notorietat de marca: 

o Notorietat espontània en competència: 40% 

o Notorietat espontània en clients potencials: 3% 

o Notorietat suggerida en competència: 60% 

o Notorietat suggerida en clients potencials: 30% 

• Volum d’ingressos previstos per el primer any: 
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o Formació: 24.450 € 

o Consultoria espais: 21.353 € 

o Consultoria espais + Feng Shui: 17.782 € 

o Manteniment 5S: 0 € 

o Manteniment 5S + Feng Shui: 0 € 

Els ingressos pel servei de manteniment els esperem tenir a partir del segon any, ja que 

aquest s’aplicarà a espais on prèviament haguem aplicat el servei de consultoria i suposem 

que els clients interessats en aquest servei el realitzaran una vegada a l’any. 

4.2.2 Estratègies de marketing i comercial 

Per tal d’assegurar els resultats ADVA Espais Consultors durem a terme les estratègies 

detallades a continuació. 

Cal remarcar que la nostra estratègia de marketing anirà profundament lligada amb la nostra 

estratègia comercial. 

4.2.2.1 Estratègia de marketing 

A ADVA Espais Consultors hem definit la nostra estratègia de marketing per tal d’aconseguir 

els objectius descrits anteriorment (tant els objectius qualitatius com els quantitatius). 

Per tal d’aconseguir-los, a ADVA Espais hem definit una sèrie de plans d’acció detallats més 

endavant. 

4.2.2.1.1 Estratègia d’expansió 

Mercats / Productes Productes actuals Productes nous 

Mercats actuals 

• Formació 

• Consultoria 

• Manteniment 

• Projectes arquitectònics 

Mercats nous 

• Formació 

• Consultoria 

• Manteniment 

• Projectes arquitectònics 
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Considerem mercats actuals (a curt termini) a: 

• Mercat de dissenyadors d’interiors de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Considerem nous mercats a curt/mitjà termini: 

• Mercat de oficines sense intermediació de dissenyadors d’interiors de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

• Mercat de serveis sense intermediació de dissenyadors d’interiors de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

• Habitatges particulars sense intermediació de dissenyadors d’interiors de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

Considerem nous mercats a llarg termini a: 

• Mercat de dissenyadors d’interiors de Madrid capital. 

• Mercat de oficines sense intermediació de dissenyadors d’interiors a Madrid. 

• Mercat de serveis sense intermediació de dissenyadors d’interiors de Madrid. 

• Habitatges particulars sense intermediació de dissenyadors d’interiors de Madrid. 

4.2.2.1.2 Estratègia de posicionament 

El posicionament d’ADVA Espais Consultors vindrà donat per les següents premisses, les 

quals ens diferencien del posicionament de la possible competència: 

• Especialistes en l’optimització d’espais a través de tècniques d’enginyeria. 

• Ús de diferents tècniques de Lean Manufacturing: 5S, distribució en planta, 

anàlisis del procés, etc. 

• Possibilitat d’optimitzar els espais augmentant la productivitat i eficiència en tots 

els sectors. 

• Optimització de l’aplicació de la filosofia Feng Shui a través de l’aplicació de les 

5S i distribució en planta. 

• Formació en les diferents tècniques a dissenyadors d’interiors. 

• Manteniment dels espais optimitzats (aplicació de la millora continua). 
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Amb tot això, ADVA Espais Consultors obtindrà les avantatges competitives següents: 

• Servei altament innovador en qualsevol dels sectors als quals ens dirigim, ja que 

aquestes tècniques són aplicades principalment a la indústria. 

• Possibilitat d’optimitzar l’espai i de mantenir-lo de qualsevol oficina o local 

comercial com a Outsourcing per a les empreses. 

• Aportació de valor afegit en termes d’augment de productivitat i eficiència amb 

una mínima inversió per a les empreses que contractin els serveis d’ADVA Espais 

Consultors. 

4.2.2.1.3 Política de producte. 

El servei ofert per part d’ADVA Espais Consultors estarà d’acord amb allò acordat amb el 

client, superant les seves expectatives gràcies a l’eficiència, a les tècniques desenvolupades 

en el servei en si i a la qualitat del servei ofert. 

Línies de Servei Serveis Criteris d’actuació 

Servei de formació • Introducció al Lean 

Manufacturing + 5S. 

• Introducció a la distribució 

en planta: mètode SLP. 

• Distribució en planta 

completa: mètode SLP + 

flow chart + taula de 

relacions de Muther. 

• Kaizen: cicles PDCA. 

• Maximitzar la informació de la 

existència dels serveis de 

formació. 

• Ajudar als clients a incrementar la 

capacitat a l’hora d’optimitzar els 

espais. 

• Valorar el factor humà de les 

empreses com a diversitat i 

riquesa. 

• Convèncer als clients de 

l’avantatge de conèixer les 

tècniques. 

Servei de consultoria • Optimització d’espais 

• Optimització d’espais + 

Feng Shui 

 

• Necessitat de la màxima 

informació per part dels clients. 

• Temps del projecte segons oferta 

realitzada i pactat amb el client. 

• Oferir solucions optimitzades. 

• Entrega informe final amb 

avantatges de la nova solució 

obtinguda. 

• Conèixer l’opinió del client. 
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Línies de Servei Serveis Criteris d’actuació 

Servei de manteniment • Manteniment de les 5S. 

• Manteniment de 5S + Feng 

Shui. 

• Necessitat de visita física al client. 

• Temps del projecte segons oferta 

realitzada i pactat amb el client. 

 

4.2.2.1.4 Polítiques de preu 

L’objectiu del marketing és dissenyar serveis que satisfacin les necessitats del client, de tal 

manera que estigui disposat a realitzar un esforç econòmic que compensi el cost del servei i el 

benefici que espera obtenir. 

Per a aconseguir aquest objectiu, ADVA Espais Consultors hem optat per no entrar al mercat 

per preu, sinó a diferenciar-nos per qualitat ja que creiem que el nostre client objectiu està 

disposat a pagar per un bon servei. Així, l’acceptació d’un preu superior vindrà determinada 

per la percepció del client sobre el valor afegit rebut. 

Per tant, els preus dels nostres serveis seran determinats de manera que cobreixin les 

necessitats i despeses de l’empresa i segons els preus de la competència. 

L’objectiu és buscar un preu equilibrat (no pretenem ser ni els més econòmics ni els més cars 

del mercat). 

A ADVA Espais Consultors el preu és calculat segons el servei ofert. Així, no tindrà el mateix 

preu el servei de consultoria, que el servei de formació o que el servei de manteniment. 

• Servei de formació: els honoraris dels cursos donats per ADVA Espais Consultors 

es facturaran segons el tipus de formació contractada (curs 1, curs 2, curs 3 i curs 

4). L’import cobrirà tant els honoraris del consultor com la documentació 

entregada. 

• Servei de manteniment: els honoraris d’aquest servei es facturaran per hores. 

L’import cobrirà tant els honoraris del consultor com l’elaboració de l’informe 

detallat. El preu de manteniment serà diferent segons si el client contracta només 

el manteniment de les 5S o contracta el de les 5S + Feng Shui. 

• Servei de consultoria d’espais (Lean Manufacturing): els honoraris d’aquest servei 

es facturaran per m2. L’import cobrirà els honoraris del consultor, l’elaboració de 

l’informe i les dietes i desplaçaments (aquest tipus de servei requereix múltiples 

visites al client). 
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• Servei de consultoria de Feng Shui + Lean Manufacturing: es facturarà seguint els 

mateixos criteris dels servei de consultoria descrit anteriorment amb la diferència 

que en aquest cas els honoraris seran més elevats ja que els serveis oferts son 

superiors. 

4.2.2.1.5 Polítiques de comunicació 

A ADVA Espais Consultors considerem la política de comunicació com una de les més 

importants a curt i mitjà termini, degut a la importància de crear la necessitat del serveis als 

nostres clients potencials. 

Així, tot i que en un inici tenim una lleugera avantatge competitiva degut a l’innovador servei 

ofert, considerem que els nostres serveis han de ser promocionats i potenciats ràpidament per 

tal d’aconseguir una cartera de clients importants a curt termini. 

Per tant és importantíssim donar-nos a conèixer al màxim públic potencial possible a través de 

publicitat, promoció de vendes i merchandising. 

A l’annex del pla de marketing hi ha un punt en el s’hi troba tota la papereria que fins ara hem 

dissenyat seguint la identitat corporativa que hem definit en el punt 4.1.4 Comunicació. 

Les eines que utilitzarem per a donar-nos a conèixer les hem enumerat en el punt 4.1.4 

Comunicació, i a continuació detallarem la previsió de despeses que hem fet per als primers 

cinc anys d’activitat d’ADVA Espais Consultors en marketing que és la que segueix: 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Marketing 11.845,20 €          16.141,19 €          16.798,60 €          23.263,56 €          18.064,37 €          
Díptics 1.700,00 €               2.652,00 €               2.758,08 €               3.824,54 €               2.983,14 €               
Assistència a Fires 6.285,20 €               9.770,59 €               10.161,42 €             14.403,04 €             10.990,59 €             
Gadgets promocionals 1.910,00 €               2.979,60 €               3.140,10 €               4.296,98 €               3.351,64 €               
Hosting pàgina web 180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  
Registre i renovacio domini .cat -  €                        35,00 €                    35,00 €                    35,00 €                    35,00 €                    
Registre i renovacio domini .es 70,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    
Adwords 1.200,00 €               -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        
Banners 500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  

Despeses Marketing

 

Any 1 

• Realitzarem el disseny inicial de la pàgina web d’ADVA Espais Consultors per un 

import de 800 € que hem comptabilitzat dins de la inversió inicial. La mateixa 

empresa que ens dissenyarà la web ens oferirà un servei de posicionament i ens 

donarà d’alta en els buscadors més importants. 



 

 

 pla de marketing 

92 

• Durant el primer any tenim previst assistir a 2 fires del sector: Construmat i 

Expohogar tardor. En funció de l’assistència a fires tindrem més despeses en 

díptics i gadgets promocionals. 

• Durant el primer any utilitzarem el servei AdWords per donar-nos a conèixer i hem 

previst una despesa mensual de 100 € en aquest servei. 

• També dissenyarem un banner i comptarem amb un pressupost de 500 € per fer 

que el pengin a diverses webs del sector. 

Any 2 

• Durant el segon any assistirem a tres fires: Expohogar primavera, Construmat i 

Expohogar tardor. 

• Comptem amb un pressupost de 500 € per inserir el banner en diferents webs. 

Any 3 

• Durant el tercer any assistirem a tres fires: Decorhabitat a Lleida, Construmat i 

Expohogar tardor. 

• Comptem amb un pressupost de 500 € per inserir el banner en diferents webs. 

Any 4 

• Farem una reinversió en la pàgina web per ampliar la funcionalitat de la mateixa 

per un import de 2000 €. 

• Assistirem a quatre fires: Ofitec a Madrid, Construmat, Mobidec a Tarragona i 

Expohogar tardor. 

• Comptem amb un pressupost de 500 € per inserir el banner en diferents webs. 

Any 5 

• Durant el tercer any assistirem a tres fires: Decorhabitat a Lleida, Construmat i 

Expohogar tardor. 

• Comptem amb un pressupost de 500 € per inserir el banner en diferents webs. 
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4.2.2.1.6 Polítiques de distribució 

Degut a que ADVA Espais Consultors treballem amb intangibles, la percepció dels clients 

respecte a característiques com la qualitat i la confiança són fonamentals per a la nostra 

empresa. 

Per tant, inicialment es realitzarà una distribució personalitzades dels serveis donats. 

La difusió dels serveis estarà, en una primera etapa, a càrrec de les dues sòcies fundadores 

(en una segona etapa es podria incorporar personal destinat a això), les quals farem 

entrevistes i reunions informatives per a la presentació dels nostres serveis als diferents clients 

potencials, alhora que realitzarem les entregues dels projectes personalment, per garantir una 

plena satisfacció del client. 

Posteriorment, a llarg termini obrirem altres canals de distribució dels nostres projectes com 

poden ser el lliurement de projectes per internet (o a través de la nostra web) o a través de 

missatgeria quan el client sol.liciti una entrega física del projecte. Aquests dos nous canals de 

distribució seran especialment apropiats quan s’hagin d’entregar projectes a llocs geogràfics 

allunyats (per exemple, quan ens obrim mercat a Madrid). 

4.2.2.2 Estratègia comercial  

Per a ADVA Espais Consultors el registre de les accions comercials i operatives, l’avaluació de 

les activitats i la millora continua seran activitats imprescindibles. 

Així doncs aplicarem el cicle PDCA (Plan, Do, Check, Act) també en la gestió comercial per tal 

d’aprofitar tota l’informació i experiència en el futur. 

Per l’àrea comercial a ADVA Espais Consultors hem decidit utilitzar el CRM com a eina de 

gestió de clients. 
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4.2.3 Plans d’acció 

4.2.3.1 Pla de comunicació interna. 

Objectius i metes Accions Termini Responsable 

Transmetre als col·laboradors el 

projecte 

Presentació del pla estratègic i el pla 

de marketing 
Gener 2007 Direcció general 

Implicar als col·laboradors en el 

projecte 

Reunions informatives de caràcter 

general 
Gener 2007 

Director de 

marketing 

Concretar les tasques i els 

objectius de cada col·laborador 

Reunions informatives de caràcter 

funcional 

Reunions individuals 

Febrer 2007 
Director de 

marketing 

Posar en pràctica el pla de 

marketing 

Difusió de les directrius als 

responsables 

Concretar maneres d’actuació i de 

seguiment 

Març 2007 Direcció general 

 

4.2.3.2 Pla de comunicació externa. 

Objectius i metes Accions Termini Responsable 

Posicionar la imatge de 

l’empresa en un segment mitjà-

alt. 

Campanya publicitària a revistes 

especialitzades i associacions 

relacionades amb el disseny d’interiors. 

Entrevistes amb clients 

Gener/Febrer 

2007 
Direcció general 

Reforçar l’acció comercial 

Mailings a associacions. 

Entrevistes a clients potencials. 

Campanyes publicitàries a revistes 

especialitzades. 

Gener/Febrer 

2007 

Director de 

marketing 

Informació actualitzada dels 

serveis 

Actualització de les fitxes de clients 

mitjançant seguiment i contacte directe 
Continu 

Director de 

marketing 

 

Aquest pla és l’eix central per tal de donar-nos a conèixer i crear la necessitat en els nostres 

clients potencials. 
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4.2.3.3 Pla de fidelització de clients. 

Objectius i metes Accions Termini Responsable 

Estabilitzar la cartera de clients 

Servei d’atenció i seguiment continu. 

Enquestes de satisfacció a la 

finalització del servei. 

Mostrar a ADVA Espais com un 

recolzament continu per donar valor 

afegit al negoci 

Continu 
Director de 

marketing 

Qualitat del servei 

Enquestes de satisfacció a la 

finalització del servei. 

Medició de la qualitat a través 

d’indicadors. 

Avaluació de les dades dels 

indicadors i realització d’accions 

correctives (aplicació de millora 

continua) 

Continu 
Director de 

marketing 

Repetició de compra Contacte continu amb antics clients Continu 
Director de 

marketing 

 

4.3 Previsió de vendes anuals 

Per a la realització de les previsions de venda, a ADVA Espais Consultors hem tingut en 

compte algunes de les dades obtingudes en l’anàlisi del mercat realitzat anteriorment. 

En concret, les dades utilitzades a l’hora d’establir les hipòtesis per a determinar les vendes 

son les següents: 

• A Catalunya hi ha 1.607 dissenyadors d’interiors, el que representa un 23,5% del 

total d’Espanya, amb una facturació d’aproximadament 90 milions d’euros anuals. 

• Un 21,48% de les empreses del sector serveis es declara consumidora de disseny 

interior. 

• Per a habitatges de segona mà, els barris amb els preus més elevats per metre 

quadrat a Barcelona són Sarrià - Sant Gervasi (4.054€/m2), les Corts - Pedralbes 

(3.782€/m2) i l’Eixample (3462€/m2). 

• La superfície mitjana dels habitatges de segona mà en aquests barris és de 145,6 

m2, 116 m2 i 108,3 m2 respectivament. 
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• A Barcelona hi ha 52.668 establiments comercials. Extrapolant, considerant que el 

21,48% es declara consumidor de disseny, tenim un mercat potencial de 11.313 

empreses. 

• L’estoc total d’oficines a Barcelona es de 4.500.000 m2. Considerant que un 

21,48% es declara consumidores de disseny, tenim un mercat potencial de 

966.600 m2. 

Tenint en compte l’informació anterior, la totalitat del nostre mercat potencial és: 

• Dissenyadors d’interiors: 1.607. 

• Mercat d’oficines: 966.600 m2. 

• Locals comercials: 52.668. 

• Domicilis particulars: barris Sarrià-Sant Gervasi, les Corts Pedralbes i l’Eixample. 

La quota de mercat que pretenem obtenir a ADVA Espais Consultors és la següent: 

• En el cas de dissenyadors d’interiors en el primer mes de funcionament de 

l’empresa no esperem obtenir cap projecte, però durant el primer any esperem 

aconseguir una quota de mercat del 0,6% (el que representa 10 projectes), amb 

un increment de 0,1% anual de la quota en els següents anys, aconseguint un 1% 

del mercat durant el cinquè any. 

• Pel que fa al mercat d’oficines, no esperem obtenir cap projecte fins al mes 7 de 

funcionament de la nostra empresa, ja que inicialment ens centrarem més en el 

mercat de dissenyadors d’interiors. Al final del primer any de funcionament 

esperem haver aconseguit una quota de mercat del 0,07% amb un increment en 

els següents anys del 0,01% anual, aconseguint un 0,11% al cinquè any de 

funcionament (12.759 m2). 

• En el mercat de locals comercials, no esperem tenir vendes fins al mes 9 de 

funcionament. A partir d’aquest mes esperem tenir fins a final del primer any una 

quota de mercat del 0,01%, aconseguint un 0,01% anual més de mercat en els 

següents anys de funcionament, fins a arribar al 0,05% a finals del cinquè any (316 

projectes). 

• I finalment, en el cas de domicilis particulars, no esperem obtenir cap projecte fins 

al desè mes de funcionament. En aquest cas, al no tenir el percentatge de 

consum de disseny d’interiors hem fet la hipòtesis d’obtenir 6 projectes durant el 
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primer any de funcionament, incrementant la quota de mercat anualment, fins a 

obtenir 120 projectes a finals del cinquè any de funcionament. 

Per a distribuir les quotes de mercat descrites anteriorment entre els serveis oferts per ADVA 

Espais Consultors, per a cadascun dels nostres clients potencials (dissenyadors d’interiors, 

mercat d’oficines, locals comercials i domicilis particulars), hem realitzat una hipòtesis de 

consum de cadascun del nostres serveis. 

Així, pels dissenyadors d’interiors hem considerat que el consum dels nostres serveis es 

distribuirà aproximadament de la següent manera: 

• Curs de formació 1: 15% 

• Curs de formació 2: 2,5% 

• Curs de formació 3: 10% 

• Curs de formació 4: 2,5% 

• Consultoria d’espais: 30% 

• Consultoria + Feng Shui: 20% 

• Manteniment 5S: 10% 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 10% 

Pel mercat d’oficines: 

• Curs de formació 1: 10% 

• Curs de formació 2: 0% 

• Curs de formació 3: 0% 

• Curs de formació 4: 5% 

• Consultoria d’espais: 35% 

• Consultoria + Feng Shui: 25% 

• Manteniment 5S: 15% 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 10% 

Pel mercat de locals comercials: 

• Curs de formació 1: 10% 
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• Curs de formació 2: 0% 

• Curs de formació 3: 0% 

• Curs de formació 4: 5% 

• Consultoria d’espais: 35% 

• Consultoria + Feng Shui: 25% 

• Manteniment 5S: 15% 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 10% 

I finalment, per a domicilis particulars: 

• Curs de formació 1: 0% 

• Curs de formació 2: 0% 

• Curs de formació 3: 0% 

• Curs de formació 4: 0% 

• Consultoria d’espais: 35% 

• Consultoria + Feng Shui: 35% 

• Manteniment 5S: 15% 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 15% 

Així, tenint en compte aquests percentatges i les quotes de mercat descrites anteriorment 

obtenim les previsions de vendes (en número de projectes en el cas de formació i de 

manteniment i de m2 en el cas de la consultoria) per a cada servei. 

A l’annex del pla de marketing, podeu trobar detallades les vendes de cadascun dels nostres 

serveis separades per tipus de client objectiu, per als primers cinc anys de funcionament, 

estant el primer any detallat mensualment. 

Per tal d’obtenir les vendes en unitats monetàries només hem de multiplicar aquestes vendes 

pel preu de cadascun dels nostres serveis. 

Com ja s’ha descrit en la determinació del preu de venda, els preus dels serveis que oferim a 

ADVA Espais són els següents: 

• Curs de formació 1: 600 € (curs de 15 hores de duració). 
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• Curs de formació 2: 250 € (curs de 4 hores de duració). 

• Curs de formació 3: 500 € (curs de 10 hores de duració). 

• Curs de formació 4: 250 € (curs de 4 hores de duració). 

• Consultoria d’espais: 5 €/m2. 

• Consultoria + Feng Shui: 5,5 €/m2. 

• Manteniment 5S: 130 €/hora (duració aprox. 8 hores). 

• Manteniment 5S + Feng Shui: 135 €/hora (duració aprox. 10 hores). 

Per tant, amb tota l’informació anterior i, suposant en el cas de la part de consultoria dels 

nostres serveis, que la superfície promig de contractació per a cadascun dels nostres clients 

potencials és de: 

• 80 m2 en cas de dissenyadors d’interiors. 

• 70 m2 en cas d’oficines i locals comercials. 

• 86,31 m2 en cas de domicilis particulars (aquesta superfície correspon al 70%de la 

superfície promig dels habitatges de segona mà dels barris Sarrià - Sant Gervasi, 

les Corts - Pedralbes i l’Eixample). 

Obtenim les vendes en unitats monetàries de cadascun dels nostres serveis: 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Vendes ADVA Espais 63.585,08 €    242.484,52 €    352.709,25 €    445.488,67 €    543.337,01 €    

Vendes ADVA Espais Formació 24.450,00 €     56.753,00 €        60.524,35 €        71.518,98 €        81.036,63 €        

Formació curs 1 - "Introducció al Lean i 5S" (15h) 19.200,00 €        40.788,00 €           43.284,72 €           50.483,99 €           57.400,95 €           
Formació curs 2 - "Introducció a la distribució en planta: mètode SLP" (4h) -  €                   772,50 €                795,68 €                1.092,73 €             1.125,51 €             
Formació curs 3 - "Distribució en planta completa" (10h) 2.500,00 €          7.725,00 €             7.956,75 €             9.288,18 €             10.129,58 €           
Formació curs 4 - "Kaizen: cicles PDCA" (4h) 2.750,00 €          7.467,50 €             8.487,20 €             10.654,09 €           12.380,60 €           

Vendes ADVA Espais Consultoria 39.135,08 €     116.258,02 €      142.566,18 €      177.737,78 €      217.142,05 €      

Consultoria espais 21.353,39 €        63.205,47 €           77.978,42 €           96.327,00 €           115.875,14 €         
Consultoria espais + Feng Shui 17.781,69 €        53.052,56 €           64.587,76 €           81.410,78 €           101.266,91 €         

Vendes ADVA Espais Manteniment -  €                69.473,50 €        149.618,73 €      196.231,91 €      245.158,33 €      

Manteniment 5S -  €                   37.492,00 €           79.440,19 €           98.869,94 €           120.564,50 €         
Manteniment 5S + Feng Shui -  €                   31.981,50 €           70.178,54 €           97.361,98 €           124.593,83 €         

Previsió de vendes - ADVA Espais

 

Vendes anuals en euros d’ADVA Espais. 

A l’annex del pla de marketing podeu trobar les vendes del primer any de funcionament 

d’ADVA Espais Consultors detallades mensualment i per a cada tipus de client i servei per els 

primers cinc anys. 
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5 Pla de Servucció i Qualitat 

5.1 Servucció 

En les últimes dècades el sector serveis està experimentant un desenvolupament extraordinari, 

configurant-se com un dels fenòmens socioeconòmics de les societats desenvolupades. 

Podem lligar aquest fenomen a tres causes concretes: 

• El creixement d’una nova demanda específica de serveis, vinculada a una evolució 

de la societat en general i concretament a l’increment del nivell de vida mitjà i 

poder adquisitiu de la societat. 

• El desenvolupament dels serveis lligats a l’activitat comercial de les empreses i 

com a font de valor afegit, diferenciació i avantatge competitiu. 

• Evolució de molts serveis associada als canvis en els consumidors, societat, estils 

de vida i desenvolupament tecnològic. 

Per a ADVA Espais Consultors el primer d’aquests punts és clau, sabem que els consumidors 

han modificat els seus nivells d’exigència, cada cop analitzen més com gasten els diners i 

valoren molt el servei que se’ls dóna. Podem dir que, en mercats altament competitius, el client 

és qui domina l’escena, i satisfer-lo ja no és només un avantatge estratègic, sinó que és la 

condició necessària per sobreviure. 

Amb aquesta premissa queda ben clar que la servucció, que és tot allò que té relació amb la 

creació d’un servei, és un punt molt important per a ADVA Espais Consultors. 

5.1.1 Procés d’elaboració del servei 

D’una manera senzilla podem definir la servucció com el procés d’elaboració  d’un servei, és a 

dir, tota la organització d’elements físics i humans en la relació client - empresa, necessària per 

a la realització de la prestació d’un servei, des de que se’n concep la idea i es determinen les 

seves característiques fins a l’obtenció del resultat del servei com a tal. 

El sistema de servucció té quatre elements bàsics: 

• El client: És qui necessita el servei que oferim. 

• El personal de contacte: Són la mà d’obra del servei.  
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• El suport físic: Són els elements materials que ajuden a donar el servei. 

• Sistema organitzatiu: Interrelaciona els tres elements anteriors i és necessari per a 

que es produeixi el servei. 

En definitiva, parlar de servucció és parlar del disseny i de l’estructuració de la capacitat de 

prestació del servei al client. 

5.1.1.1 El client 

En les empreses de servei es pot dir que sense client no hi ha servei, és a dir, el client és un 

punt clau en l’elaboració del nostre servei i, per tant, participa activament en la producció 

d’aquest. 

Per a ADVA Espais Consultors la total satisfacció de les necessitats dels nostres clients serà el 

primer element en el nostre sistema de servucció, hem de fer que el nostre client se senti 

estimulat i motivat per a sol·licitar el servei que li prestarem. 

5.1.1.2 El personal de contacte 

El personal de contacte són totes les persones que treballen a l’empresa de serveis i que 

estan en contacte directe amb el client. Són les persones a les que l’usuari es dirigeix i que 

transmeten la imatge d’empresa, la representen i, el més important de tot, donen tangibilitat al 

servei que se li està oferint. 

El personal de contacte pot tenir tres funcions fonamentals: 

• Funció operacional: Aquesta funció engloba tot el conjunt de tasques que ha de 

fer el personal de contacte per a que es produeixi el servei. En aquest sentit 

podem dir que el personal de contacte ha de ser un expert en els equips i els 

procediments del servei. 

• Funció relacional: En aquest sentit podem dir que el personal de contacte ha de 

ser un expert en els clients, és a dir, ha d’aconseguir que el servei funcioni quan 

intervingui l’usuari del mateix. 

La funció relacional està constituïda per tres conjunts d’elements: 

o Tot allò visible: És el que el client veu quan entra a l’empresa (mobiliari, 

decoració, etc.) i és l’aparença del personal de contacte (aspecte físic, 

neteja, roba, etc.) 
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o Tot allò gestual: Fa referència al comportament del personal de contacte, 

disponibilitat de cara a l’usuari, els gestos, la manera de mirar, somriure, 

etc. El client ha de tenir sempre la sensació que és ben rebut i no molesta. 

o Tot allò verbal: Es tracta tant de la forma com del fons, és a dir, tenen 

tanta importància el timbre i el to de la veu com les formules de cortesia i 

d’educació, les expressions utilitzades, etc. 

• Funció de venda: En algunes ocasions el mateix personal de contacte també ha 

de fer les tasques de venda del servei. S’ha d’aconseguir que aquest personal 

realitzi les tasques de la manera més acurada i amb la màxima professionalitat, ja 

que les vendes proporcionen els ingressos a les empreses. 

En una primera etapa d’ADVA Espais Consultors, les dues sòcies seríem el personal de 

contacte i assumiríem tant les funcions operacionals com les relacionals i les de venda, ja que 

ens encarregarem a la vegada de buscar clients a qui vendre els nostres serveis, fer la part 

operacional d’aquests serveis i relacionar-nos amb el client durant tot el procés. 

A curt termini ens plantegem la possibilitat d’afegir a l’empresa una persona que fes tasques 

administratives i s’encarregués de la recepció de clients i proveïdors que es desplacessin a les 

nostres oficines. Tenint en compte que aquesta persona seria també personal de contacte i 

hauria d’assumir tasques de funció relacional, a l’hora de fer la selecció miraríem acuradament 

que complís amb les característiques que hem comentat amb anterioritat. 

A llarg termini i pensant en un increment de la plantilla en funció de l’increment de l’activitat de 

l’empresa sempre tindríem en compte tot el citat anteriorment a l’hora de fer la selecció de nou 

personal. 

5.1.1.3 El suport físic 

Quan parlem de suport físic fem referència a diverses coses: 

• Localització espacial i valor de l’arquitectura: És el lloc on ubicarem la nostra 

empresa. En el nostre cas la idea inicial no és pas que el client ens conegui per on 

estem ubicats, és a dir, no vindrà a comprar-nos el nostre servei només per on 

estem i perquè ens ha vist pel carrer, sinó que ens coneixerà mitjançant altres 

canals de comunicació. A més, per donar els nostres serveis sempre serrem 

nosaltres qui haurà de desplaçar-se a casa del client. 
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De totes maneres, es podria donar el cas que el client vingués a les nostres 

instal·lacions i creiem que és molt important per ADVA Espais Consultors donar 

una bona imatge al client. És per això, que hem buscat amb molta cura una 

ubicació adequada per al nostre despatx i hem treballat en l’adequació d’aquest 

espai a les nostres necessitats. 

Tots els detalls relacionats amb l’elecció del lloc i la reforma es poden trobar en el 

punt 3.3.2 Locals i instal·lacions. 

• Valor dels equips: Per produir els serveis la majoria de les empreses necessiten 

determinats equips i elements. Aquests equips es poden classificar en funció de si 

aquests són visibles per part del client i, per tant, contribueixen a la imatge de 

l’empresa o no són visibles. 

En el nostre cas, els equips que utilitzarem per donar el servei són els que 

s’especifiquen en el punt 3.3.1 Maquinaria, eines i mobiliari, i que seran només 

d’ús dels treballadors. Aquests equips estaran instal·lats a les nostres oficines i el 

client només els veurà en cas que es desplaci al nostre despatx, i tenint en 

compte aquesta possibilitat, el que hem fet és idear una bona imatge global 

d’aquest despatx, incloent també el mobiliari i tots els equips. 

• Valor dels productes a utilitzar pel client: Es tracta dels productes a utilitzar pels 

clients i hi inclouríem el producte del servei i els elements d’informació i promoció 

“in house”. 

o Producte del servei: En el nostre cas serien tota la documentació que 

lliurem als clients. En el servei de formació seria tota la documentació de 

la formació, en els serveis de consultoria i assessorament els informes, 

plànols, etc. Per nosaltres és molt important que tota aquesta 

documentació doni una bona imatge d’ADVA Espais Consultors al client a 

qui donem el servei, per això, hem creat una sèrie de plantilles de 

documentació corporativa, basant-nos en la nostra marca, que són les 

que utilitzem per crear tota la documentació. 

o Elements d’informació i promoció “in house”: Es tracta de tots els 

elements que aporten informació i que el client podria trobar a les nostres 

instal·lacions. En el nostre cas serien díptics promocionals de la nostra 

empresa i revistes del sector que podrien incloure articles que fan 

referència a la nostra empresa o que aporten informació relativa als 

serveis que oferim (veure díptic a l’annex del pla de marketing). 
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o Elements propagandístics: Serien tots aquells elements que s’ofereixen al 

client per al seu ús o distribució. En el nostre cas, realitzaríem campanyes 

d’aquest tipus en funció de les fires del sector a les quals assistiríem. 

5.1.1.4 Sistema organitzatiu 

El suport físic i el personal de contacte són només la part visible de l’empresa de servei. 

Aquests dos elements estan condicionats per l’organització interna de l’empresa de servei, és 

a dir, els objectius que es persegueixen, l’estructura que s’ha adoptat, les operacions que 

efectua, en una paraula, l’administració de la mateixa; es la part de l’empresa de servei no 

visible per al client. 

El sistema d’organització interna està constituït per totes les funcions clàssiques de l’empresa: 

finances, administració, comercial, recursos humans, etc., però també per algunes funcions 

específiques que són necessàries per a la realització del servei. 

Totes aquestes funcions es poden gestionar mitjançant processos, en concret, podem 

diferenciar els processos de l’empresa en tres tipus: 

• Estratègics: Donen guies a l’organització i als seus processos clau, marcant la 

visió, la missió i, en definitiva, la política de qualitat a dur a terme. S’alimenten del 

que espera el client. Involucren a personal de primer nivell i gestionen altres 

processos. 

• Clau: També anomenats operatius o fonamentals, són la raó d’ésser de l’empresa, 

i els conformen aquells processos que queden més a la vista del client. Travessen 

moltes funcions, estan directament relacionats amb els objectius i tenen impacte 

en el client final. 

• De suport o recolzament: Doten de recursos als processos clau. Representa tot 

allò que no significa la raó d’ésser de l’empresa. 

El sistema organitzatiu d’ADVA Espais Consultors es basa en el mapa de processos que hem 

dissenyat i que es pot veure a continuació: 
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Mapa de processos d’ADVA Espais Consultors 

Font: elaboració pròpia 

En una primera aproximació, podríem dir que cadascun d’aquests processos inclouria 

diverses funcions segons llistem a continuació: 

Definir i desenvolupar política i estratègia 

• Investigar l’entorn exterior. 

• Definir criteris d’organització i estratègia de l’empresa. 

• Dissenyar l’estructura organitzacional i les relacions entre unitats organitzatives. 

• Fixació i desenvolupament dels objectius. 

Analitzar mercats i clients 

• Determinar necessitats i requeriments de clients 

• Mesurar la satisfacció dels clients. 

• Detectar canvis en el mercat o en les expectatives dels clients. 
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Analitzar els competidors 

• Estudiar quins són els nostres competidors i la seva evolució. 

• Analitzar la oferta dels competidors. 

Disseny de serveis 

• Desenvolupament de nous serveis. Concepte i plans. 

• Perfeccionar serveis ja existents. 

Posicionar producte 

• Planificar on i com donem a conèixer els nostres serveis. 

Realitzar accions comercials 

• Comercialitzar els serveis per segments de clients rellevants. 

• Contactar amb possibles nous clients. 

Realitzar projectes 

• Planificar la elaboració i el lliurament dels projectes. 

• Realitzar la elaboració i el lliurament dels projectes. 

• Gestionar la elaboració i el lliurament dels projectes. 

Facturar i cobrar 

• Facturar al client i cobrar. 

• Gestionar els pendents de cobrament. 

Atendre Clients 

• Proporcionar servei post-venda. 

• Gestionar les reclamacions. 

• Gestionar les pèrdues de clients. 
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Desenvolupar i implantar Sistema de Gestió Integral 

Qualitat: 

• Mesurar el rendiment de la organització. 

• Portar a terme avaluacions de la qualitat. 

• Benchmark el rendiment. 

• Millorar els processos i sistemes. 

• Implantar la GQT. 

Prevenció de Riscos Laborals: 

• Formular estratègies de gestió de PRL. 

• Assegurar l’acompliment de la legislació. 

• Formar i educar als treballadors. 

• Monitoritzar el programa de gestió de PRL. 

Medi Ambient: 

• Formular estratègies de gestió mediambiental. 

• Assegurar l’acompliment de la legislació. 

• Formar i educar als treballadors. 

• Monitoritzar el programa de gestió mediambiental. 

Gestionar administració 

• Gestionar econòmicament els recursos. 

• Processar econòmica i comptablement les transaccions. 

• Reportar informació. 

• Conduir les auditories internes. 

• Gestionar els impostos. 

• Gestionar físicament els recursos. 
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Gestionar Recursos Humans 

• Crear i gestionar estratègies sobre recursos humans. 

• Desplegar estratègies sobre nivells de llocs de treball. 

• Gestionar i desplegar al personal. 

• Desenvolupar i formar als treballadors. 

• Gestionar el rendiment, satisfacció i reconeixement. 

• Assegurar el benestar i la satisfacció dels treballadors. 

• Assegurar la involucració dels treballadors. 

• Gestionar les relacions laborals. 

• Desenvolupar sistemes d’informació de recursos humans. 

Gestionar compres 

• Planificar l’adquisició. 

• Realitzar comandes provisionals. 

• Confirmar comandes. 

Gestionar sistemes d’informació 

• Planificar la informació de gestió. 

• Desenvolupar i desplegar sistemes de suport d’empresa. 

• Implantar sistemes de seguretat i control. 

• Gestionar l’arxiu i recuperació d’informació. 

Definir tots aquests processos serà el primer pas per implantar la gestió per processos a ADVA 

Espais Consultors, però sabem que la implantació es farà a poc a poc. Primer seleccionarem 

un grup de processos prioritaris i quan aquests ja estiguin implantats continuarem amb la 

resta. 

Per a ADVA Espais Consultors, una empresa dedicada al client i a donar valor afegit als seus 

espais, aquests processos prioritaris són els processos clau, que són justament els processos 

que definiran com hem de donar el nostre servei al client. 
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5.1.1.5 Processos Clau 

5.1.1.5.1 Realitzar accions comercials 

El diagrama de flux d’aquest procés és: 
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Aquest procés defineix els passos a seguir des que es contacta amb un client fins que aquest 

accepta la nostra oferta i signem un contracte amb ell per oferir-li el servei. Intenta explicar 

d’una manera clara i senzilla les funcions que s’han de realitzar i qui les realitza. 

Tot i haver distribuït les funcions segons l’àrea de l’organització que les hauria de fer, en una 

primera etapa d’ADVA Espais Consultors aquestes tasques recauran totes en les mateixes 

persones, ja que les dues sòcies fundadores tindran més d’un rol. 

Les accions comercials de contacte amb el client les realitzarem tant de manera proactiva com 

reactiva. De manera proactiva intentarem localitzar nous clients, bàsicament via mailings 

informatius o buscant el contacte directiu amb les participacions a fires del sector. De manera 

reactiva atendrem trucades, correus electrònics o visites directes dels nostres clients. 

A ADVA Espais Consultors implementarem CRM com a eina informàtica de gestió dels clients. 

En aquesta eina anirem introduint totes les dades dels nostres clients reals i també dels clients 

potencials i hi documentarem totes les accions que realitzem amb ells: trucades, trobades, 

ofertes que els hi hem passat, serveis que ens han contractat, etc. 

La documentació en CRM ens ajudarà a obtenir indicadors de mesura per a fer el control del 

procés. 

5.1.1.5.2 Realitzar projectes 

Aquest procés defineix els passos a seguir des que un client ens contracta un servei fins que 

finalitzem el projecte. Intenta explicar d’una manera clara i senzilla les funcions que s’han de 

realitzar i qui les realitza. 

Tot i haver distribuït les funcions segons l’àrea de l’organització que les hauria de fer, en una 

primera etapa d’ADVA Espais Consultors aquestes tasques recauran totes en les mateixes 

persones, ja que les dues sòcies fundadores tindran més d’un rol. 

Els serveis que presta ADVA Espais Consultors es poden dividir en tres grans grups: 

• Formació 

• Consultoria 

• Manteniment 

Tot i que hi ha funcions que són molt similars per als tres tipus de serveis (contacte amb el 

client, signatura del contracte, definició de requeriments, etc.) n’hi ha d’altres que són 
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totalment diferents, per aquest motiu, definirem tres procediments diferents per cadascun 

d’aquests. 

Formació 

El diagrama de flux d’aquest procés és: 
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En el cas dels projectes de formació utilitzarem el CRM com a eina informàtica de seguiment i 

evolució dels projectes, per a controlar quan un client ens encarrega un servei, quan l’hem 

finalitzat i, per tant, quan es pot començar a facturar. 

A més, aquesta eina també ens permetrà fer un control del volum de feina de les persones a 

les que s’assigna els projectes. 

Per a preparar la documentació de les formacions es treballarà amb diferents eines 

informàtiques segons siguin requerides (MS Office, Auto CAD, etc.). Tota la documentació que 

es prepari per a les formacions serà en format paper, utilitzant les plantilles corporatives 

d’ADVA Espais Consultors, i es donarà també una còpia al client en suport informàtic, en 

aquesta còpia els fitxers seran en format pdf (Adobe Acrobat) i estaran protegits de tal manera 

que el client no en pugui fer un ús posterior indegut. 

Segons el volum de documentació que caldrà preparar podrem optar per fer-ho nosaltres 

mateixes o contractarem un servei de reprografia per a que faci les còpies. 

Consultoria 

En el cas dels projectes de consultoria utilitzarem el CRM com a eina informàtica de seguiment 

i evolució dels projectes, per a controlar quan un client ens encarrega un servei, quan l’hem 

finalitzat i, per tant, quan es pot començar a facturar. 

A més, aquesta eina també ens permetrà fer un control del volum de feina de les persones a 

les que s’assigna els projectes. 

La informació necessària a recopilar per fer el projecte variarà segons el tipus de consultoria 

que s’hagi de fer, i la documentació a lliurar al client també pot ser diferent segons el servei 

que hagi sol·licitat. A mesura que ADVA Consultors ho cregui convenient redactarà, com a part 

de la seva gestió per processos, procediments específics per a cadascuna d’aquestes 

consultories, on s’ampliarà i es detallarà la informació que apareix en aquest procés. 

La documentació que es lliurarà al client es prepararà treballant amb diferents eines 

informàtiques segons siguin requerides (MS Office, AutoCAD, etc.). Al client se li lliurarà la 

documentació en format paper o en suport informàtic segons ho sol·liciti i s’hagi acordat, 

utilitzant sempre les plantilles corporatives d’ADVA Espais Consultors prèviament dissenyades. 

Si el client sol·licita la documentació en suport informàtic els fitxers seran en format pdf (Adobe 

Acrobat) i estaran protegits de tal manera que el client no en pugui fer un ús posterior indegut. 
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A continuació trobem el diagrama de flux d’aquest procés. 
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Manteniment 

El diagrama de flux d’aquest procés és: 

 

En el cas dels projectes de manteniment utilitzarem el CRM com a eina informàtica de 

seguiment i evolució dels projectes, per a controlar quan un client ens encarrega un servei, 
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quan l’hem finalitzat i, per tant, quan es pot començar a facturar. A més, en els casos en que el 

client hagi contractat un servei de manteniment periòdic, controlarem aquesta periodicitat amb 

l’eina de gestió, de manera que quan toqui fer les tasques de manteniment d’aquest client el 

sistema ens avisarà. 

A més, aquesta eina també ens permetrà fer un control del volum de feina de les persones a 

les que s’assigna els projectes. 

La documentació que es lliurarà al client es prepararà treballant amb diferents eines 

informàtiques segons siguin requerides (MS Office, Auto CAD, etc.). Al client se li lliurarà la 

documentació en format paper o en suport informàtic segons ho sol·liciti i s’hagi acordat, 

utilitzant sempre les plantilles corporatives d’ADVA Espais Consultors prèviament dissenyades. 

Si el client sol·licita la documentació en suport informàtic els fitxers seran en format pdf (Adobe 

Acrobat) i estaran protegits de tal manera que el client no en pugui fer un ús posterior indegut. 

5.1.1.5.3 Facturar i cobrar 

Aquest procediment defineix els passos a seguir per facturar el servei que oferim als clients. 

Està dividit en dos fases, ja que el pagament del servei està fraccionat en dos, un primer 

pagament es realitza quan el client ens fa l’encàrrec del projecte i el segon pagament es fa 

quan ja hem acabat el projecte. En general, el pagament serà fraccionat sempre a parts iguals, 

cobrant el 50% del projecte a l’inici del mateix i l’altre 50% al final, però això pot no ser sempre 

així. En qualsevol cas, en el contracte que se signi amb el client sempre constaran els 

aspectes contractuals de forma de pagament que caldrà consultar quan es realitzin les 

factures. 

Les factures que es lliuraran al client tindran també un format totalment corporatiu seguint la 

línia de la resta de documentació i en funció de la nostra marca. 

S’utilitzarà una eina informàtica de gestió de factures que ens servirà per generar les factures i 

per portar el control i seguiment dels pagaments dels clients i la morositat. 
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5.1.1.5.4 Atendre clients 

El diagrama de flux d’aquest procés és: 

 

Aquest procés defineix els passos a seguir des que un client contacta amb nosaltres per fer-

nos arribar una queixa del servei que li hem ofert fins que aconseguim solucionar la reclamació 

i aconseguim la satisfacció d’aquest client. Intenta explicar d’una manera clara i senzilla les 

funcions que s’han de realitzar i qui les realitza. 

Tot i haver distribuït les funcions segons l’àrea de l’organització que les hauria de fer, en una 

primera etapa d’ADVA Espais Consultors aquestes tasques recauran totes en les mateixes 

persones, ja que les dues sòcies fundadores tindran més d’un rol. 

Documentarem les reclamacions en una BBDD específica que utilitzarem per gestionar les 

reclamacions del client indicant, data d’entrada, breu explicació de la reclamació, solució que 
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s’ha donat al client, seguiment de la resolució i data de tancament de la incidència. Aquesta 

BBDD ens servirà també per fer el control del procés i extreure’n indicadors. 

Inicialment aquesta BBDD pot ser un MS Access bàsic, amb les dades que necessitem 

informar i que ens permeti obtenir informes. 

A més, també documentarem aquesta incidència en CRM com una acció comercial més amb 

el client. 

5.2 Qualitat 

A diferència de les empreses que fabriquen productes, on la qualitat té un alt índex de 

tangibilitat, en els serveis la qualitat està definida quasi exclusivament per la percepció del 

client. Aquesta percepció del servei, és traduïda pel client a elements més tangibles com 

poden ser la fiabilitat, la capacitat de resposta, la professionalitat, la cortesia, la seguretat, 

l’accessibilitat, la comunicació i la comprensió. 

Per tant, l’objectiu d’ADVA Espais Consultors, és aconseguir uns alts estàndards de qualitat en 

el servei ofert als nostres clients, a través de la nostra Política de Qualitat. 

ADVA Espais Consultors basa la seva Qualitat Total en cinc grans components: 

El lideratge 

ADVA Espais Consultors considera el lideratge com la base de la Qualitat Total ja que és 

imprescindible la seva implicació si es vol actuar amb Qualitat Total. Considerem que aquest 

lideratge ha de tenir les següents característiques: 

• Implicació clara de la directiva en la Qualitat Total. 

• Reconeixement oportú i apreciació dels esforços de l’equip humà. 

• Recolzament a la Qualitat Total oferint l’ajuda i els recursos adequats. 

• Implicació amb clients i proveïdors. 

• Promoció activa de la Qualitat Total fora de l’organització. 

A més a més la direcció haurà de dissenyar una política i una estratègia d’acord amb la 

missió, els valors operatius i la visió de l’empresa és a dir, d’acord amb què es vol, què es creu 

i a on es va. Aquestes polítiques i estratègies es comunicaran a tot el personal de l’empresa i 
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seran constantment actualitzades i millorades (la millora continua serà un dels pilars d’ADVA 

Espais Consultors). 

Les persones 

Per ADVA Espais Consultors és importantíssim implicar a les persones en el funcionament diari 

de l’empresa. Per aquest motiu, la direcció d’ADVA Espais Consultors gestionarà al personal 

(en una segona etapa del projecte) segons els següents principis: 

• Planificació i millora de les persones en funció de la política i l’estratègia 

dissenyades. 

• Manteniment de les capacitats de les persones per mitjà de la contractació, la 

formació i la promoció. 

• Consens sobre els objectius i revisió continua de les activitats. 

• Promoure la participació de tot el personal en la millora contínua i facultar-lo per a 

la presa de iniciatives adequades. 

• Fomentar una comunicació ascendent, descendent i lateral efectiva. 

Per tal que es compleixin tots els punts anteriors, la direcció d’ADVA Espais es compromet a 

oferir tots els recursos necessaris, tant financers com d’informació, els proveïdors adequats, 

materials, edificis i equips, així com la innovació tecnològica. 

Els processos 

Els processos són aquelles activitats que aporten valor afegit al client, per tant, a ADVA Espais 

Consultors considerem molt important la gestió per processos a la nostra empresa. 

Per a la seva eficaç implementació, els processos seran consensuats amb totes les persones 

de l’organització, complint les següents característiques: 

• Identificació dels processos crítics, comunicar-los i avaluar el seu impacte en el 

negoci. 

• Han de ser gestionats sistemàticament, designant un coordinador i mesurant els 

resultats. 

• Revisió dels processos i establiment d’objectius per a la seva millora, utilitzant 

informació de proveïdors, treballadors, clients, competidors (benchmarking) i 

altres parts interessades. 
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• Estimular la innovació i la creativitat en la millora dels processos, descobrint i 

utilitzant noves tecnologies i fomentant un aprenentatge continu. 

• Implantació dels canvis en els processos i avaluació dels beneficis. 

L’entorn 

Un punt a tenir en compte és la influència que exerceix l’entorn en els 3 pilars descrits 

anteriorment (el lideratge, els processos i les persones), principalment el lloc geogràfic i la 

competència. 

Per tant, a ADVA Espais Consultors tindrem en compte les següents característiques: 

• Avaluació de l’impacte de l’empresa en la societat. 

• Avaluació de la competència. 

La satisfacció del client 

Però l’objectiu principal per a aconseguir la Qualitat Total és obtenir la satisfacció del client. 

Per això a ADVA Espais consultors identificarem el client objectiu i, en funció d’això, aplicarem 

les polítiques i estratègies. 

Per a aconseguir la màxima satisfacció possible, serà imprescindible: 

• Analitzar les necessitats i expectatives del client. 

• Dissenyar el servei en funció del punt anterior, explicant i mostrant al client les 

possibilitats reals que té ADVA Espais Consultors per a cobrir les seves 

necessitats i expectatives. 

• Donar el servei en funció dels requeriments i amb els processos acordats. 

• Analitzar la prestació de servei, amb mesures externes i internes, a través 

d’indicadors. 

• Gestionar les queixes i als clients perduts, intentant donar resposta immediata a 

les primeres i descobrir als segons, oferint una solució a la seva possible 

insatisfacció. 

Amb l’aplicació d’aquests 5 pilars, a ADVA Espais Consultors pretenem obtenir la certificació 

de la ISO 9001-2000 basada en la implicació del lideratge i de les persones, la gestió per 
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processos, el coneixement de l’entorn i l’orientació cap al client, maximitzant el seu grau de 

satisfacció. 

5.2.1 Política de Qualitat 

L’ objectiu últim d’ADVA Espais Consultors és aconseguir la màxima satisfacció del client. Per 

això estructurem el funcionament de la nostra empresa mitjançant processos, optimitzant la 

nostra gestió per a aconseguir que els nostres clients obtinguin exactament el que estan 

buscant, de la manera i en el moment que ells ho necessitin. 

A ADVA Espais Consultors sabem que no podem aconseguir el nivell de Qualitat desitjat sense 

comprometre i involucrar tant als nostres treballadors com als nostres proveïdors i 

col·laboradors, treballant junts amb transparència, claredat i compromís en aquests objectius. 

Per a aconseguir això, a ADVA Espais Consultors fixem objectius anuals i apliquem un sistema 

de millora continua per tal de mesurar i auditar el grau d’acompliment d’aquests. 

I perquè perseguim millorar contínuament i coneixem la importància d’un sistema de gestió de 

qualitat ens comprometem a implantar i mantenir un sistema de qualitat que, damunt de la 

base de requisits de la Normativa ISO 9001-2000, sigui un marc de referència i l’eix d’actuació 

per a tota l’empresa. 

Els objectius referents a la qualitat de l’empresa es recolliran en un manual de qualitat aprovat 

per la direcció d’ADVA Espais Consultors, el qual serà modificat i adaptat cada any segons les 

necessitats de l’empresa cap al seu entorn. 

5.2.2 Gestió de la Qualitat 

La certificació en la norma 9001:2000 és un document legal expedit per una entitat acreditada 

que certifica que es compleixen les més estrictes normes de qualitat en pro d’una millora de la 

satisfacció del client. 

Per tant, a l’obtenir l’empresa la certificació, equival a dir que tots els nostres serveis estan 

certificats. 

A ADVA Espais Consultors aplicarem els sistema de gestió ISO 9000:2001: 

• Enfocament al client buscant la creació de valor: les organitzacions depenen dels 

seus clients i per tant han de comprendre les seves necessitats presents i futures. 

• Implicació de tot el personal, incloent als nostres proveïdors i col·laboradors. 
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• Les activitats són gestionades com a processos i sub-processos interrelacionats, 

buscant millorar la eficàcia i eficiència de l’organització. 

• Enfocament objectiu per a la presa de decisions, recolzant totes les decisions 

amb l’anàlisi de dades i d’informació. 

• Millora contínua. 

• Relacions de benefici mutu amb els nostres proveïdors. Els proveïdors són 

avaluats, homologats i certificats per a tenir la capacitat de donar la més eficient i 

completa atenció al client. 

• Lideratge: els líders han d’aconseguir crear i mantenir un ambient intern en el qual 

el personal pugui arribar a involucrar-se totalment per aconseguir els objectius de 

l’organització. 

• Enfocament a processos: els resultats desitjats s’aconseguiran més eficientment 

quan els recursos i les activitats relacionades es gestionin com un procés. 

• Enfocament del sistema cap a la gestió: identificar, implementar i gestionar un 

sistema de processos relacionat per un objecte donat millora l’eficiència de 

l’organització. 

Per tant, com ja hem comentat, a ADVA Espais Consultors farem: 

• Identificar els processos necessaris per el sistema de Gestió de la Qualitat. 

• Determinar la seqüència d’interacció d’aquests processos. 

• Determinar els criteris i mitjans per assegurar que l’operació i el control d’aquests 

processos sigui eficaç. 

• Assegurar-se de la disponibilitat de recursos i informació necessaris per a recolzar 

l’operació i el seguiment de processos. 

• Realitzar el seguiment, la medició i l’anàlisi d’aquests processos. 

• Implementar les accions necessàries per a aconseguir els resultats planificats i la 

millora contínua d’aquests processos. 

5.2.3 Indicadors. 

Per a complir els punts anteriors, en especial el de millora contínua, a ADVA Espais Consultors 

fixarem una sèrie d’objectius concrets i determinarem variables que, amb criteris objectius, 

mesurin l’acompliment d’aquests objectius. 
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De manera periòdica (semestral els 2 primers anys i anual als anys posteriors) la direcció de 

l’empresa revisarà el grau d’acompliment dels objectius del període anterior, la qualitat de la 

informació proporcionada per la medició de les variables utilitzades i per últim, fixarà els 

objectius quantificats per al període següent. 

Sobre aquests objectius, reflex de decisions estratègiques, es basaran les accions i millores a 

realitzar. 

Per ADVA Espais Consultors cal mesurar variables relatives als clients (satisfacció i 

identificació de noves necessitats), variables relatives a la web, variables relatives a l’acció 

comercial, variables relacionades amb els resultats de l’empresa, variables relacionades amb 

la gestió de projectes i variables relacionades amb el personal d’ADVA Espais Consultors. 

5.2.3.1 Variables relatives als clients 

Qüestionaris de satisfacció 

Per tal de conèixer el grau de satisfacció dels clients una vegada utilitzats els serveis d’ADVA 

Espais Consultors, després de l’entrega de cada projecte, ADVA Espais Consultors realitzarà 

una enquesta de satisfacció on s’avaluaran punts com: 

• Claredat de l’oferta i de la factura. 

• Adequació del servei al que desitjava el client. 

• Temps transcorregut des de la realització de la comanda fins a l’entrega del 

pressupost. 

• Temps transcorregut des de l’acceptació del pressupost fins a l’inici del projecte. 

• Temps de realització del projecte. 

• Nivell d’informació rebut durant la prestació del servei. 

• L’atenció rebuda per part d’ADVA Espais Consultors. 

• L’atenció telefònica rebuda. 

• La forma i terminis de pagament estipulats. 

• La relació qualitat-preu del servei rebut. 

Aquestes qüestions i les que puguin anar sorgint seran avaluades mitjançant un qüestionari 

multiresposta, les respostes del qual aniran de l’1 (molt incorrecte) al 5 (molt correcte). 
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A més a més d’aquestes qüestions existiran també preguntes obertes per conèixer el mitjà a 

través del qual ens van conèixer, si han visitat la web d’ADVA Espais Consultors i la impressió 

que els hi ha causat. 

Identificació de noves necessitats 

En tot procés i, en especial durant l’activitat comercial, ADVA Espais Consultors realitzarà un 

esforç constant en identificar les noves necessitats dels nostres clients, ja siguin clients reals 

com clients potencials. 

5.2.3.2 Variables relatives a la web 

Degut a que ADVA Espais Consultors considera internet com una font important de clients, 

hem decidit també mesurar variables sobre la nostra pàgina web. A partir de la avaluació 

d’aquestes variables es fixaran els objectius per tal d’aplicar una millora contínua al 

disseny/funcionament de la nostra web. En relació a la pàgina web, mesurarem les següents 

variables: 

• Quantitat de visites i la seva tipologia. 

• Link mitjançant el qual els clients han arribat a la nostra web. 

• Quantitat de pressupostos o contactes sol·licitats des de la web. 

• Resultats de l’enquesta d’imatge i desenvolupament de la nostra web. 

5.2.3.3 Variables relatives a l’acció comercial 

A la primera etapa d’ADVA Espais Consultors, apostem per una intensa acció comercial, 

dedicant pràcticament el 100% del temps i esforços de les dues sòcies fundadores a aquest 

aspecte, per tal d’obrir-nos mercat en el sector. 

Per tant les variables imprescindibles a mesurar i avaluar són: 

• Quantitat de visites comercials realitzades. 

• Número de pressupostos realitzats. 

• Número de pressupostos acceptats. 

• Volum pressupostat (€/projecte). 

• Volum acceptat (€/projecte). 
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• Quantitat i avaluació dels pressupostos refusats. 

5.2.3.4 Variables relacionades amb els resultats de l’empresa 

Un punt important per ADVA Espais Consultors és el control dels costos, especialment aquells 

associats a la mala qualitat. 

És per això que es durà a terme un exhaustiu control dels costos imputables a cada projecte 

per tal d’analitzar els marges obtinguts, etc. Per tant, al comptabilitzar els nostres costos fixos, 

ens permetrà mantenir un constant control sobre el punt d’equilibri del nostre negoci. 

5.2.3.5 Variables relacionades amb la gestió de projectes  

El seguiment de cada projecte es realitzarà amb el MS Project, el qual permetrà la medició de 

variables com: 

• Desviació temporal de cada projecte. 

• Desviació de cadascuna de les etapes del projecte. 

• Recursos utilitzats. 

• Estacionalitat. 

5.2.3.6 Variables relatives a la satisfacció del personal d’ADVA Espais 

Tot i que inicialment, en la primera etapa d’ADVA Espais Consultors, l’empresa només estarà 

formada per les dues sòcies fundadores, serà important mesurar la satisfacció i implicació del 

personal a través dels següents indicadors: 

• Anys d’antiguitat (retenció dels treballadors). 

• Número de vendes (productivitat dels treballadors). 

• Hores extres per treballador (motivació). 

• Suggeriments per treballador (motivació). 

• Treballadors que reben formació a l’empresa respecte al total de treballadors 

(formació). 
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5.2.4 Responsabilitat de la direcció 

Com ja hem comentat anteriorment, a ADVA Espais Consultors considerem imprescindible a 

l’hora d’aconseguir la Qualitat Total, que l’alta direcció tingui un compromís amb el sistema de 

Gestió de la Qualitat i la seva millora continua. 

Per tant, la direcció d’ADVA Espais Consultors seguirà els següents principis: 

Compromís 

• Comunicant a tota l’organització la importància del compliment dels requisits. 

• Establint la seva Política de Qualitat. 

• Establint els seus objectius de Qualitat. 

• Revisant el sistema de Qualitat. 

• Proporcionant els recursos adequats. 

Enfocament al client 

• L’alta direcció ha d’assegurar-se que s’entenen les necessitats del client i que es 

compta amb un enfocament a aquest. 

Política de Qualitat 

• L’alta direcció ha d’assegurar que la política compleix els requisits sol·licitats per 

l’entitat certificadora. 

Planificació 

• Objectius de la Qualitat: L’alta direcció ha d’establir els objectius de Qualitat que 

siguin mesurables, quantificables i coherents amb la política de Qualitat. 

• Planificació dels sistema de gestió de la qualitat: L’alta direcció ha d’assegurar 

que: 

o Es planeja la implantació del sistema de Gestió de Qualitat. 

o Es planifiquen els canvis al sistema de Gestió de la Qualitat. 

o El procés de planificació i transició del Sistema es dugui a terme segons 

el que s’ha planificat. 
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Responsabilitat, autoritat i comunicació 

• L’alta direcció ha d’assegurar-se que les responsabilitats siguin definides i 

comunicades dins de l’organització. 

• Ha de definir un representant coordinador del Sistema de Gestió de Qualitat amb 

responsabilitat per a: 

o Assegurar que s’implementa el Sistema de Gestió de la Qualitat. 

o Mantenir informada a la direcció. 

o Assegurar que es té un enfocament al client en tots els nivells de 

l’Organització. 

• Ha d’assegurar-se que existeixi una comunicació efectiva dins de l’Organització. 

• Auditar els processos de comunicació. 

Revisió 

• Generalitats: Han de dur-se a terme revisions en intervals planificats per: 

o Assegurar-se de la efectivitat del sistema de Gestió de la Qualitat. 

o Visualitzar oportunitats de millora. 

o Determinar necessitats de canvi. 

o Revisar la política de Qualitat. 

o Monitoritzar objectius. 

o Generar i mantenir registres de les revisions. 

• Entrades per la revisió:La informació que ha de ser utilitzada en la revisió de la Alta 

Direcció és: 

o Els resultats de les auditories. 

o Retroalimentació dels clients. 

o Acompliment dels processos i conformitat del producte. 

o Situació de les accions correctives i preventives. 

o Seguiment de les accions derivades de les revisions anteriors de la 

direcció. 

o Canvis planificats que podrien afectar al sistema de Gestió de la Qualitat. 
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o Recomanacions de millora. 

• Sortides de la revisió: Els resultats de la revisió per part de l’Alta Direcció han 

d’incloure decisions i accions associades a: 

o Millora d’efectivitat del Sistema de Gestió de la Qualitat i els seus 

processos. 

o Millora del producte en relació amb els requisits del client. 

o Necessitats de recursos. 

5.3 Equipaments i infraestructura 

5.3.1 Maquinària, eines i mobiliari 

Els recursos en maquinària, eines i mobiliari que requereix ADVA Espais Consultors per 

realitzar la seva activitat no són molt complexes. 

Pel que fa a maquinaria i eines necessitarem tot allò necessari per a poder realitzar els 

projectes que farem pels clients i es llisten a continuació. 

Hardware: 

• 2 portàtils amb accessoris (pantalla, teclat, ratolí, etc.) 

• Impressora multifuncional 

• Projector 

Les característiques i detalls de tots aquests equips els trobem a l’annex del pla de servucció i 

qualitat. Per aconseguir tots aquests equips farem un renting dels mateixos. 

Software: 

• AutoCAD 

• Pack Microsoft Office (word, excel, access, project). Els ordinadors de renting ja 

tindran instal·lat aquest pack. 

• Antivirus. Els ordinadors de renting ja tindran instal·lat aquest pack. 

• Adobe PDF Writer 

• Software feng shui 
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• CRM. Descarregarem d’internet un pack gratuït d’aquesta eina amb les 

funcionalitats bàsiques que necessitarem. 

• Eina de gestió i control de comptabilitat. Aquesta eina bàsica que utilitzarem 

també la descarregarem gratuïtament d’internet. 

Pel que fa a mobiliari necessitarem moblar el despatx que llogarem amb el necessari per a 

poder treballar dues persones i tenir una zona de recepció i una sala de reunions. La relació de 

materials necessaris la trobarem en el punt 5.3.2.2 Reforma del local, on parlem de com farem 

la reforma del local que es llogarà. 

5.3.2 Locals i instal·lacions 

Per dur a terme la nostra activitat caldrà que disposem d’un espai físic on puguem atendre als 

nostres clients i on puguem també desenvolupar els projectes que els clients ens hauran 

contractat, a excepció dels serveis de formació que es realitzarien a casa del client o en un 

espai físic que ell proposés. 

5.3.2.1 Elecció del local 

Tenint en compte que en els inicis de l’activitat ADVA Espai Consultors només comptarà amb 

dues sòcies i alhora treballadores no serà necessari comptar amb un local molt gran, sinó que 

en tindrem prou amb un local que ens permeti tenir una zona on atendre als clients i una zona 

de treball. 

El mercat al que ens dirigirem en la primera fase de la nostra activitat serà Barcelona i rodalies, 

per tant, per motius diversos creiem que la opció més adient és triar la ciutat de Barcelona per 

establir la seu de l’empresa. Ubicant-nos a la ciutat ADVA Espais Consultors estarà més 

propera als clients, tant els potencials com els que ja ho seran, serà fàcil i còmode per a ells 

accedir a la nostra seu, serà còmode per nosaltres desplaçar-nos a les instal·lacions del client. 

El fet que actualment les dues sòcies residim a Barcelona, fa que es reforci la nostra elecció 

de tenir la seu de l’empresa i el nostre lloc de treball en aquesta ciutat, sobretot per qüestions 

de comoditat, d’accessibilitat i perquè això també facilitarà la conciliació de la nostra vida 

laboral i personal. 

Amb aquestes premisses vam començar la recerca del local més adient i que s’ajustés 

perfectament a les nostres necessitats. Per trobar aquest local hem utilitzat internet, 

bàsicament la web de la borsa de pisos i oficines de lloguer del Col·legi d’Administradors de 

Finques, a la qual vam accedir a través de la web de Barcelona Activa. 
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Després de diverses visites ens hem decantat per un despatx ubicat al c/ Entença, 134 de 

Barcelona, de 50 m2. Es tracta d’un despatx que es troba en l’entresol d’un bloc de pisos de la 

Dreta de l’Eixample, de fàcil accés per metro (proper a l’estació d’Entença de la L5 i l’estació 

de Tarragona de la L3) i per bus (diverses línies passen pels voltants: 27, 43, 44, 109), i molt 

proper a l’Estació de Sants dels ferrocarrils. 

A continuació podem veure sobre el plànol de la ciutat la ubicació exacta del despatx i els 

serveis d’accés que s’han comentat: 

 

L’anunci que apareixia a la web és aquest: 

 

Segons el que diu l’anunci, i havent contactat amb INCO, signarem un contracte de lloguer del 

despatx per 5 anys i amb un cost mensual de 360,61€, sense haver de realitzar el pagament 

de cap fiança i amb una revisió anual de l’IPC. 
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5.3.2.2 Reforma del local 

Actualment el pis té 3 sales, la recepció i un bany, però cal reformar-lo, no només per l’estat en 

que es troba el mateix, sinó també perquè volem adaptar-lo a les nostres necessitats i a la 

nostra imatge d’empresa, i volem també que el nostre lloc de treball sigui una mostra del 

servei que podem oferir al nostres clients, nosaltres serem el nostre primer client i l’exemple del 

que els nostres clients poden aconseguir contractant-nos. 

Ja estan donats d’alta la llum, l’aigua, el gas i la electricitat, així que només caldrà fer les 

gestions necessàries per a realitzar el canvi de nom d’aquests contractes. 

Rehabilitarem el local per aconseguir les àrees que necessitem per a realitzar la nostra 

activitat: una petita recepció on es rebran i s’esperaran, si cal, els clients, una sala reunions 

polivalent, la zona on treballarem, el bany i una mini cuina. 

A més de totes les obres necessàries per aconseguir aquests espais instal·larem també una 

bomba d’aire fred i calent per climatitzar el despatx durant tot l’any. 

El despatx un cop rehabilitat tindria l’aspecte que es mostra a continuació: 

 

Els plànols de la reforma, més esbossos de com quedarà l’oficina i els pressupostos de la 

reforma i els mobles es troben a l’annex del pla de servucció i qualitat. 
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A més del pressupost del mobiliari i reforma inicial també podem trobar el pressupost del 

mobiliari que caldrà comprar quan el segon any s’incorpori a la plantilla una persona que faci 

d’Assistant - Recepcionista. 

5.3.3 Mitjans de transport 

A ADVA Espais Consultors no necessitem cap mitjà de transport concret per a dur a terme la 

nostra activitat. 

En els desplaçaments que haguem de fer per visitar els clients utilitzarem el mitjà de transport 

que millor s’adeqüi a les necessitats de la visita, tant pot ser metro, bus, taxi, cotxe propi o fins 

i tot en etapes posteriors en que tinguem un mercat més ampli i, possiblement, fora de 

Catalunya, avió. 

En altres desplaçaments que calgui realitzar per visitar proveïdors, acudir a fires o a events del 

sector utilitzarem també el mitjà de transport més adient. 

5.4 Prevenció de riscos laborals 

Tot i ser una empresa de reduïdes dimensions, sobretot en els seus inicis, i no comptar amb 

un nombre elevat de treballadors, i tenint en compte que aquests mateixos treballadors seran 

alhora la pròpia direcció de l’empresa, a ADVA Espais Consultors creiem que és important 

establir des del primer moment una bona política de prevenció de riscos laborals i aplicar-la, 

de manera que els treballadors actuals en puguem sortir beneficiats i, de cara als futurs 

treballadors, ja estigui completament implantada. 

Per tant, ADVA Espais Consultors es compromet a acomplir estrictament totes les disposicions 

vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el previst a la llei 

31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals que té per objecte fonamental la determinació del 

cos bàsic de garanties i responsabilitats precís, per establir un adequat nivell de protecció de 

la salut dels treballadors davant els riscos derivats de les condicions de treball, tot això en el 

marc d’una política coherent, coordinada i eficaç de prevenció de riscos laborals; i altra 

legislació vigent en la matèria. 

Igualment, és objectiu de la direcció de l’empresa millorar la qualitat de vida laboral del 

treballador, que com a protagonista ha d’integrar-se i involucrar-se plenament amb la 

prevenció de riscos laborals. Per tant, serà compromís de la direcció que aquest treballador 

tingui els coneixements i actituds necessaris per al bon assoliment de les seves funcions, 



 

 

 pla de servucció i qualitat 

133 

facilitant-li els recursos necessaris per al seu desenvolupament, informant-lo i formant-lo, 

promovent i cooperant en la eliminació o disminució dels riscos en benefici de tots. 

Es realitzarà un manual de prevenció de riscos laborals, on apareixerà l’esquema bàsic de la 

planificació i activitats, assegurant el control del risc, l’estructura organitzativa, les normes 

generals d’actuació en cada àrea, les seves funcions i responsabilitats. 

5.4.1 Condicions del treball 

Engloba tot aquell conjunt de variables que defineixen la realització d’una tasca concreta i 

l’entorn en que aquesta es realitza, de tal manera que seran aquestes variables les que 

permetran determinar la salut del treballador, des de la triple dimensió assenyalada per la 

OMS: salut és l’estat del benestar físic, mental i social complet i no només l’absència de dany i 

malaltia. 

A les diferents variables que poden influir sobres les condicions de treball, se les anomena 

també factors de risc. Per afavorir l’anàlisi sistemàtica dels mateixos es classifiquen en cinc 

grups: 

• Condicions de seguretat: Dins d’aquest grup es poden considerar totes aquelles 

condicions materials que tindran una relació directa amb la possible producció 

d’accidents de tipus laboral. Aquí s’hi haurien d’incloure els elements mòbils, 

tallants, sotmesos a tensió, combustibles, etc. Per poder controlar tots aquests 

elements seria necessari estudiar des d’aquest punt de vista les màquines i eines, 

equips de transport, instal·lacions elèctriques, sistemes contra incendis, etc. 

• Medi ambient físic de treball: Dins d’aquest grup s’enquadren principalment el 

medi ambient de treball relacionat fonamentalment amb les condicions físiques 

com són les condicions acústiques, vibracions, il·luminació, radiacions ionitzants i 

no ionitzants, condicions termohigromètriques , amb l’objecte d’establir no només 

uns nivells d’exposició a aquests agents per sota d’aquells que es poden 

considerar com perjudicials per la salut dels treballadors, sinó que també permetin 

desenvolupar les tasques d’una manera eficient sense afectar al seu rendiment. 

• Contaminants químics i biològics: Dins d’aquest grup s’hi inclouen aquells 

contaminants de caràcter químic o biològic, que poden estar presents en el medi 

ambient de treball produint no només efectes negatius per a la salut, sinó que 

també poden provocar molèsties i alterar el desenvolupament de les tasques, 

motius pel que es necessari identificar-los, avaluar-los i controlar-los. 
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• La càrrega de treball: Dins d’aquest grup s’inclouen tots aquells aspectes 

relacionats amb les exigències tant de tipus físic com mental, que precisa la 

realització d’una determinada tasca, com poden ser els esforços i forces 

aplicades, postures de treball, moviments i moviments repetitius, manipulació 

manual de càrregues, nivells d’atenció, nivells de responsabilitat, etc, i que poden 

arribar a provocar una determinada càrrega de treball a la persona, ja sigui física o 

mental. 

• La organització de treball: En aquest grup s’estudien tots aquells factors 

pertanyents a la organització, com poden ser els relacionats amb la distribució de 

tasques, divisió de funcions i responsabilitats, distribució horària, velocitat 

d’execució, relacions interpersonals, etc., que poden arribar a produir unes 

conseqüències negatives sobre la salut del treballador, no només a nivell físic, 

sinó també a nivell social i mental. 

Aquests factors de risc podran ser avaluats a través de disciplines preventives que 

identifiquen, prevenen i controlen aquells riscos que podrien arribar a provocar els accidents 

de treball i les malalties professionals com ara: 

• Seguretat en el treball: És la disciplina preventiva que estudia tots els riscos i 

condicions materials relacionades amb el treball, que podrien arribar a afectar, 

directa o indirectament, la integritat física dels treballadors. Per evitar el risc 

determinarem un conjunt de tècniques i procediments d’actuació. 

• Higiene industrial: És la disciplina preventiva que té com objectiu fonamental 

identificar, avaluar i controlar les concentracions dels diferents contaminants, ja 

siguin de caràcter físic, químic o biològic, presents en els llocs de treball i que 

puguin arribar a produir determinades alteracions de la salut dels treballadors. 

• Medicina del treball: És la disciplina preventiva que es dirigeix fonamentalment a 

estudiar les conseqüències derivades de les condicions materials i ambientals 

sobre les persones, procurant establir juntament amb les anteriors disciplines 

preventives indicades, unes condicions de treball que no produeixin malalties ni 

danys en els treballadors. 

• Ergonomia: És considerada com l’adequació entre les diferents capacitats de la 

persona i les exigències de les capacitats demandades pes les tasques de treball 

realitzades, ja sigui físic, mental o social. 
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• Psicosociologia aplicada: La psicosociologia del treball se sol considerar com una 

part més de l’ergonomia, i s’ocupa de la prevenció dels danys causats pels riscos 

d’origen psicosocial, entre els que s’inclouen, amb una gran importància, els 

relacionats amb la organització del treball. 

L’actuació sobre els factors de risc per a la millora de les condicions de treball comporta a 

més la incorporació d’altres disciplines com la psicologia, la enginyeria, la física, la química, 

l’arquitectura, la biologia, el dret, la economia, etc., ja que el tractament de les condicions de 

treball ha de ser multidisciplinar. 

5.4.2 Gestió de la prevenció de riscos laborals 

Es definirà una política preventiva que contribueixi a l’execució del negoci a la vegada que 

atengui a les responsabilitats amb els treballadors, acomplint amb la legislació vigent en 

aquest àmbit. D’aquesta manera se satisfà les aspiracions dels principals grups d’interès: 

socis, treballadors, clients i societat en el seu conjunt. Aquesta política serà econòmicament 

rentable i estarà dirigida a aconseguir la conservació i el desenvolupament dels recursos físics 

i humans, així com a reduir les pèrdues, tant financeres com per responsabilitats legals. La 

política preventiva influeix en totes les activitats i decisions, incloent aquelles relacionades amb 

la selecció de recursos, informació, disseny i funcionament dels sistemes de treball, disseny i 

subministrament de productes i serveis. 

S’intentarà posar en pràctica mitjançant la creació d’una cultura positiva que asseguri la 

participació i el compromís a tots els nivells, recolzant-se en sistemes de comunicació eficaços 

i en la promoció de les aptituds que permetin a tots els treballadors fer una contribució 

responsable i informada a l’esforç preventiu. Caldrà també el compromís i el lideratge visible i 

actiu de l’alta direcció per desenvolupar i mantenir el recolzament a una cultura preventiva. La 

seva finalitat no és només evitar danys a la salut, sinó motivar i facultar als treballadors per a 

que realitzin la seva funció amb seguretat. 

Per a la implantació de la política dissenyada s’adoptarà un mode d’actuació planejat i 

sistemàtic, amb la intenció d’eliminar i minimitzar els riscos creats per les activitats laborals, 

productes i serveis. S’utilitzarà l’avaluació de riscos per establir prioritats i fixar objectius amb el 

fi d’eliminar-los o reduir-los. Es mesuraran les actuacions preventives establint procediments i 

comparant-los amb ells i identificant les accions necessàries per promoure una cultura 

preventiva. Eliminar els riscos d’origen, sempre que sigui possible, mitjançant un acurat 

disseny i selecció de llocs de treball, equips i processos o minimitzar-los mitjançant l’ús de 
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mesures col·lectives de control. Si no és possible controlar els riscos, hem d’emprar 

instruccions operatives de treball i equips de protecció individual. 

Es realitzarà una comprovació exhaustiva de la eficàcia de les actuacions en l’àmbit de la 

prevenció mitjançant la comparació amb normes prèviament definides. D’aquesta manera es 

detectarà quan i on es necessitarà millorar les actuacions. L’acció dirigida a controlar riscos 

s’avalua mitjançant una autocomprovació activa que inclou un examen, tant dels llocs de 

treball, equips i substàncies, com en les reactives, els objectius no són només determinar les 

causes immediates de les actuacions fora de normes, sinó identificar les causes bàsiques i les 

seves implicacions en el funcionament del sistema de gestió de la prevenció de riscos 

laborals. 

La gestió més eficaç que podem aplicar en la prevenció és aprendre de totes les experiències i 

aplicar les lliçons apreses. Cal realitzar-ho de manera sistemàtica mitjançant revisions regulars 

de les actuacions basades en dades, tant d’activitats de comprovació com d’auditories del 

conjunt del sistema de gestió de la prevenció. El compromís per a una millora contínua en 

l’acció preventiva implica el constant desenvolupament de la política, dels criteris per a la seva 

implantació i de les tècniques de control dels riscos. 

5.4.3 Responsabilitat de la direcció 

Amb la finalitat d’acomplir amb el deure de la protecció de riscos laborals, la direcció d’ADVA 

Espais Consultors determinarà: 

• Una política que englobi objectius, principis i normes en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

• Adoptarà les mesures adequades per garantir als seus empleats el dret a la 

informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de 

l’activitat en cas de risc greu i imminent, i vigilància del seu estat de salut. 

• Els plans de formació inclouran actuacions formatives en matèria de prevenció de 

riscos laborals, donant abast, com a mínim, a formació centrada específicament 

en el lloc de treball o funció de cada treballador, i que s’adapti a l’evolució dels 

riscos. Així mateix, es contemplaran actuacions en matèria de primers auxilis i 

Plans d’Autoprotecció. Aquestes mesures formatives es repetiran periòdicament si 

fos necessari. 

• Assignar els recursos materials i humans necessaris per dur a terme amb èxit 

l’activitat preventiva i complir amb els objectius previstos en aquesta matèria. 
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Tot en els termes establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5.4.4 Prevenció de riscos laborals a casa del client 

Quan qualsevol treballador d’ADVA Espais Consultors que es trobi realitzant tasques a casa 

del client es compromet, a més, a seguir les normes en aquesta matèria que el nostre client 

hagi establert. 

5.5 Gestió mediambiental 

Tot i ser una empresa de reduïdes dimensions, sobretot en els seus inicis, i no comptar amb 

un nombre elevat de treballadors, i tenint en compte que aquests mateixos treballadors seran 

alhora la pròpia direcció de l’empresa, a ADVA Espais Consultors creiem que és important 

establir des del primer moment una bona política mediambiental i aplicar-la, de manera que els 

treballadors actuals en puguem sortir beneficiats i, de cara als futurs treballadors, ja estigui 

completament implantada. 

ADVA Espais Consultors assumeix el seu compromís amb el medi ambient i el concreta en els 

següents punts: 

• Donar compliment a totes les disposicions vigents en matèria medi ambiental. 

• Conèixer i valorar els impactes ambientals derivats de la nostra activitat. 

• Utilitzar de manera sostenible, els recursos naturals reduint, tant com sigui 

possible, l’ús de matèries primes i fomentant les pràctiques de reutilització i 

reciclatge. 

• Gestionar els nostres residus de la manera més respectuosa possible amb el medi 

ambient. 

• Desenvolupar i implantar el Sistema de Gestió Mediambiental per potenciar el 

respecte al medi ambient entre els seus empleats. 

• Implantar un procés de millora contínua mitjançant l’actualització del seu Sistema 

de Gestió Mediambiental i la revisió dels objectius ambientals. 

• Establir els canals de comunicació i formació necessaris per donar a conèixer 

entre els seus treballadors els aspectes ambientals derivats de les nostres 

activitats. Contribuint, d’aquesta manera, a la millora del seu comportament 

ambiental. 
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Es realitzarà un manual de gestió ambiental, on apareixerà l’esquema bàsic de la planificació i 

activitats, posant en pràctica mesures que contribueixin al desenvolupament dels principis 

establerts en la política de medi ambient, tenint en compte l’estructura organitzativa, les 

normes generals d’actuació en cada àrea, les seves funcions i responsabilitats. 

5.5.1 Aspectes ambientals 

Per establir un Sistema de Gestió Mediambiental cal identificar quins són els aspectes i els 

impactes ambientals significatius relacionats amb l’activitat d’ADVA Espais Consultors. 

La definició d’aquests dos conceptes bàsics seria: 

• Aspecte ambiental: Element de les activitats, productes o serveis d’una 

organització que poden interactuar amb el medi ambient. 

• Impacte ambiental: Qualsevol canvi en el medi ambient, ja sigui advers o 

beneficiós, que es dóna com a resultat total o parcial dels aspectes ambientals 

d’una organització. 

I encara hi ha un tercer concepte que també ens interessa conèixer i avaluar: 

• Risc ambiental: Accident potencial amb conseqüències medioambientals. 

Per determinar els aspectes, impactes i riscos ambientals significatius associats a les activitats 

d’ADVA Espais Consultors, establir-ne el grau d’importància de la interacció d’aquests sobre el 

medi i poder actuar de la millor manera ambiental possible, seguirem el següent mètode: 

• Analitzar les activitats d’actuació d’ADVA Espais Consultors. 

• Elaborar la llista d’aspectes ambientals a considerar, identificant-los segons les 

seves característiques, origen i quantificació. 

• Determinar quins aspectes ambientals són significatius, és a dir, els que tenen 

impactes ambientals significatius sobre el medi ambient. Per a fer aquesta 

valoració s’han definit uns criteris de significança que són: 

o Compliment de la legislació: Existència de requisits legals derivats de la 

legislació vigent (nacional, autonòmica o local). 

o Afectació a l’entorn pròxim: Existència d’impactes derivats d’aquest 

aspecte que poden tenir una repercussió en l’entorn pròxim, i sobre els 

que ADVA Espais Consultors pugui tenir control. 



 

 

 pla de servucció i qualitat 

139 

o Imatge de l’empresa: Existència d’impactes derivats d’aquest aspecte que 

puguin tenir una repercussió en la imatge de l’empresa, i sobre els que 

ADVA Espais Consultors pugui tenir control. 

• Elaborar la llista de riscos ambientals i determinar els que tenen o poden tenir 

impactes significatius sobre el medi ambient. 

A continuació es recullen els aspectes i impactes ambientals que s’han identificat: 

Aspectes ambientals significatius 

Aspecte Origen Impacte 

Ús de paper 
Impressores, fotocopiadores i ús 

directe 
Consum de paper 

Consum de cartutxos de toner Impressores 
Incorporació al cicle de gestió 

de residus perillosos 

Ús energia elèctrica Manteniment edificis Consum energia elèctrica  

Residus d’equips electrònics 

amb components perillosos 

Renovació i manteniment del 

parc informàtic 

Incorporació al cicle de gestió 

de residus perillosos 

Piles alcalines i altres que no 

continguin mercuri 

Produïdes pel manteniment de 

petits equips electrònics 

Incorporació al cicle de gestió 

de residus perillosos 

 

Aspectes ambientals no significatius 

Aspecte Origen Impacte 

Ús d’aigua Manteniment d’edificis 
Consum d’aigua de xarxa i 

pluvials 

Residus de paper i cartró 
Desenvolupament de les 

activitats de l’oficina 

Incorporació al cicle de gestió 

de residus no perillosos 

Emissió de soroll Equips de climatització Contaminació acústica 

 

I s’han identificat els següents riscos ambientals: 

Riscos ambientals 

Risc Impacte Significatiu 

Incendi Contaminació de l’aire, de l’aigua, del sòl Poc 

Abocaments, escapaments o 

derrames  
Contaminació de l’aire, de l’aigua, del sòl Poc 

Incidents diversos Afectació entorns, éssers vius o béns materials Poc 
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5.5.2 Gestió de la prevenció de medi ambient 

Es definirà una política preventiva que contribueixi a l’execució del negoci a la vegada que 

atengui a les responsabilitats amb el medi ambient, acomplint amb la legislació vigent en 

aquests àmbit. D’aquesta manera se satisfà les aspiracions dels principals grups d’interès: 

socis, treballadors, clients i societat en el seu conjunt. Aquesta política serà econòmicament 

rentable i estarà dirigida a aconseguir la conservació i el desenvolupament dels recursos físics 

i humans, així com a reduir les pèrdues, tant financeres com per responsabilitats legals. La 

política preventiva influeix en totes les activitats i decisions, incloent aquelles relacionades amb 

el control i la destrucció dels residus. 

S’intentarà posar en pràctica mitjançant la creació d’una cultura positiva que asseguri la 

participació i el compromís a tots els nivells, recolzant-se en sistemes de comunicació eficaços 

i en la promoció de les aptituds que permetin a tots els treballadors fer una contribució 

responsable i informada a l’esforç preventiu. Caldrà també el compromís i el lideratge visible i 

actiu de l’alta direcció per desenvolupar i mantenir el recolzament a una cultura preventiva. La 

seva finalitat no és només evitar danys al medi ambient, sinó motivar i facultar als treballadors 

per a que realitzin les seves funcions sent respectuosos amb el medi ambient. 

Per a la implantació de la política dissenyada s’adoptarà un mode d’actuació planejat i 

sistemàtic, amb la intenció d’eliminar i minimitzar els impactes ambientals provocats pels 

aspectes ambientals que es deriven de les activitats laborals, productes i serveis. S’utilitzarà 

l’avaluació d’aspectes ambientals per establir prioritats i fixar objectius amb el fi d’eliminar-los 

o reduir-los. Es mesuraran les actuacions preventives establint procediments i comparant-los 

amb ells i identificant les accions necessàries per promoure una cultura preventiva. 

Es realitzarà una comprovació exhaustiva de la eficàcia de les actuacions en l’àmbit del medi 

ambient mitjançant la comparació amb normes prèviament definides. D’aquesta manera es 

detectarà quan i on es necessitarà millorar les actuacions. L’acció dirigida a controlar riscos 

s’avalua mitjançant una autocomprovació activa que inclou un examen, dels equips i 

substàncies, com en les reactives, els objectius no són només determinar les causes 

immediates de les actuacions fora de normes, sinó identificar les causes bàsiques i les seves 

implicacions en el funcionament del sistema de gestió mediambiental. 

La gestió més eficaç que podem aplicar en la prevenció és aprendre de totes les experiències i 

aplicar les lliçons apreses. Cal realitzar-ho de manera sistemàtica mitjançant revisions regulars 

de les actuacions basades en dades, tant d’activitats de comprovació com d’auditories del 

conjunt del sistema de gestió mediambiental. El compromís per a una millora contínua en 
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l’acció preventiva implica el constant desenvolupament de la política, dels criteris per a la seva 

implantació i de les tècniques de control dels riscos. 

5.5.3 Responsabilitat de la direcció 

Amb la finalitat d’acomplir amb el seu compromís amb el medi ambient, la direcció d’ADVA 

Espais Consultors determinarà: 

• Una política que englobi objectius, principis i normes en matèria de medi ambient. 

• Adoptarà les mesures adequades per garantir als seus empleats el dret a la 

informació, consulta i participació, formació en qüestions ambientals i paralització 

de l’activitat en cas de risc ambiental greu i imminent. 

• Els plans de formació inclouran actuacions formatives en matèria de medi 

ambient, donant abast, com a mínim, a formació centrada específicament en els 

impactes ambientals en l’entorn de treball de cada treballador. 

• Assignar els recursos materials i humans necessaris per dur a terme amb èxit 

l’activitat preventiva i complir amb els objectius previstos en aquesta matèria. 

5.5.4 Mediambient a casa del client 

Quan qualsevol treballador d’ADVA Espais Consultors que es trobi realitzant tasques a casa 

del client es compromet, a més, a seguir les normes en aquesta matèria que el nostre client 

hagi establert. 
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6 Àrea d’organització i gestió 

6.1 Organització funcional de l’empresa 

6.1.1 Descripció de funcions i perfils 

A l’inici d’ADVA Espais Consultors, seguint l’estratègia de tenir la menor estructura possible, 

totes les funcions operatives i de gestió seran dutes a terme per les dues sòcies fundadores 

(Yashmina Guilló i Meritxell Amagat). 

A mesura que es vagi obtenint quota de mercat, les necessitats aniran incrementant el 

personal de l’empresa i, amb ell, vindrà la distribució de responsabilitats i funcions. 

Així, tot i que les responsabilitats de caràcter comercial i executiu dependran de les dues 

sòcies, les responsabilitats i funcions operatives seran distribuïdes de la següent manera: 

• Meritxell Amagat (sòcia fundadora). Funcions: 

o Direcció General 

o Àrea Comercial i Marketing: Desenvolupament comercial a Catalunya 

o Àrea Operacions 

o Àrea d’Administració i Finances 

• Yashmina Guilló (sòcia fundadora). Funcions: 

o Direcció General 

o Àrea Comercial i Marketing: Desenvolupament comercial a Catalunya i 

Marketing 

o Àrea Recursos Humans (dins de les funcions de la Direcció General) 

o Contacte amb l’Assessoria Jurídica (dins de les funcions de la Direcció 

General) 
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A continuació farem una breu descripció de les funcions que s’englobarien dins de cadascuna 

de les àrees: 

 
 

Descripció del lloc de treball 

 

 Àrea  Direcció General  

 Missió: Planificar, dirigir i controlar la gestió de l’empresa de manera coherent amb la missió, 

visió i valors definits per a la organització. 

 

 Funcions: • Dirigir i formular les polítiques, objectius i línies estratègiques de l’empresa. 

• Dirigir, planificar i coordinar les activitats generals de les diferents Àrees. 

• Avaluar les operacions i els resultats obtinguts i informar al Consell 

d’Administració. 

• Representar a la companyia davant d’altres empreses o Institucions 

 

 Formació: • Titulació universitària Superior. 

• Estudis de postgrau sobre economia, administració d’empreses, legislació. 

• Anglès parlat i escrit. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 

 

 Competències • Flexibilitat mental de criteris. 

• Capacitat de negociació. 

• Capacitat d’anàlisis d’informació. 

• Orientació al client intern i extern. 

• Capacitat de lideratge i autocontrol. 

• Disponibilitat. 

• Capacitat d’organització. 
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Descripció del lloc de treball 

 

 Àrea  Recursos Humans (funcions incloses dins de la Direcció General)  

 Missió: Elaborar i implantar la política de personal, per aconseguir que l’equip humà de 

l’empresa sigui l’adequat i se senti motivat i compromès amb els objectius 

corporatius, que sigui capaç de contribuir tant individualment com en equip als 

resultats generals de l’organització. 

 

 Funcions: • Dissenyar les guies a seguir en la recerca, selecció, formació, 

desenvolupament, promoció i desvinculació, per garantir l’adequació del 

personal a l’empresa. 

• Instaurar un sistema de gestió del acompliment adequat, determinar una 

política de retribucions que sigui coherent, equiparativa, competitiva i que 

motivi al personal. 

• Col·laborar en la definició de la cultura empresarial, controlant les 

comunicacions a nivell intern. 

• Coordinar les relacions laborals en representació de l’empresa. 

• Supervisar l’administració de personal. 

 

 Formació: • Titulació universitària Superior. 

• Coneixements de psicologia de les organitzacions, tècniques de gestió de 

recursos humans, legislació laboral, mercat de treball. 

• Anglès parlat i escrit. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 

 

 Competències • Flexibilitat mental de criteris. 

• Capacitat de negociació. 

• Habilitats per a l’obtenció d’informació. 

• Orientació al client intern. 

• Habilitats per a la persuasió. 

• Habilitats socials. 

• Tolerància a la pressió. 
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Descripció del lloc de treball 

 

 Àrea  Comercial i Marketing  

 Missió: Planificar i dirigir la política de promoció, preus, venda i distribució dels productes de 

l’empresa, aconseguint accedir als mercats en les millors condicions de competitivitat 

i rentabilitat. 

 

 Funcions: Funcions Comercials: 

• Elaborar plans d’acció a curt i mig termini per aconseguir els objectius 

marcats per l’empresa, dissenyant les estratègies necessàries i supervisant 

la seva aplicació. 

• Investigar el mercat, preveient la seva evolució i anticipant les mesures 

necessàries per adaptar-se a les noves inclinacions o tendències. 

• Dirigir les activitats de la xarxa comercial existent, formant equip i motivant-

lo. 

• Fixar a política de preus i les condicions de venda. 

• Dur a terme accions de seguiment necessàries per assegurar la màxima 

efectivitat en la consecució d’objectius. 

Funcions Marketing: 

• Dissenyar, planificar, elaborar i instaurar els plans de marketing de 

l’empresa. 

• Coordinar i controlar el llançament de campanyes publicitàries i de 

promoció. 

• Dirigir i supervisar els estudis sobre cobertura, quotes i distribució. 

• Fer investigacions comercials dels productes existents o nous. 

 

 Formació: • Titulació universitària Superior, preferentment ADE o similar. 

• Estudis d’especialització en Marketing i Vendes. 

• Coneixements de planificació d’estratègies comercials, canals de 

distribució, producte, mercat, competència. 

• Anglès parlat i escrit. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 
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 Competències • Flexibilitat mental de criteris. 

• Habilitats de persuasió i negociació. 

• Orientació al client intern i extern. 

• Facilitat per a l’obtenció i anàlisis d’informació. 

• Pensament creatiu. 

• Habilitats socials. 

• Tolerància a la pressió. 

• Visió estratègica. 
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Descripció del lloc de treball 

 

 Àrea  Operacions  

 Missió: Planificar, dirigir i coordinar les activitats de producció de l’empresa, dissenyant plans 

a curt, mig i llarg termini. 

Gestionar els recursos disponibles, determinant els procediments i els nivells de 

qualitat per garantir un producte competitiu. 

 

 Funcions: • Elaborar i dirigir els plans de producció o servucció i la política de compres 

dels recursos tècnics necessaris per a donar el servei. 

• Coordinar els projectes entre els recursos de l’àrea per mantenir volums de 

feina similars i poder realitzar tots els projectes dins dels terminis i amb la 

qualitat necessària. 

• Supervisar els recursos tècnics que s’utilitzen per donar el servei. 

 

 Formació: • Titulació universitària Superior, preferiblement Enginyeria. 

• Estudis d’especialització sobre planificació i gestió de producció. 

• Anàlisis de processos. Outsourcing. 

• Anglès parlat i escrit. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 

 

 Competències • Flexibilitat mental de criteris. 

• Capacitat de negociació. 

• Capacitat d’anàlisis d’informació. 

• Creativitat. 

• Facilitat de síntesis 

• Habilitats per a la persuasió. 

• Facilitat de relacions interpersonals. 

• Tolerància a la pressió. 
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Descripció del lloc de treball 

 

 Àrea  Administració i Finances  

 Missió: Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers de l’empresa per poder 

treballar en les millors condicions de cost, liquiditat, rentabilitat i seguretat. 

 

 Funcions: • Dissenyar, instaurar i controlar les estratègies financeres de l’empresa. 

• Coordinar les tasques de comptabilitat, tresoreria, auditoria interna i 

anàlisis financer. 

• Realitzar i mantenir negociacions amb les entitats financeres i altres 

proveïdors. 

• Optimitzar els recursos econòmics i financers necessaris per aconseguir 

els objectius plantejats. 

 

 Formació: • Titulació universitària Superior, preferiblement Econòmiques o ADE. 

• Estudis d’especialització en direcció financera. 

• Coneixements de comptabilitat, matemàtiques financeres, legislació 

mercantil i fiscal. 

• Anglès parlat i escrit. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 

 

 Competències • Flexibilitat mental de criteris. 

• Capacitat de negociació. 

• Habilitats per a l’obtenció i anàlisis d’informació. 

• Facilitat de síntesis. 

• Perspectiva estratègica. 

• Tolerància a la pressió. 

 

 

Per cadascuna d’aquestes àrees hem definit el nivell de formació que seria més adequat per al 

desenvolupament de les funcions indicades i som conscients que no ens ajustem a alguns 

dels perfils. Però tenint en compte el tamany d’ADVA Espais Consultors, creiem que les dues 

sòcies fundadores, ambdues amb un títol superior d’Enginyeria i un MBA, podem assumir la 

responsabilitat de realitzar totes aquestes funcions. 
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6.1.2 Organigrama 

6.1.2.1 Organigrama inicial 

 

Amb aquest organigrama representaríem totes les àrees que considerem necessàries en la 

nostra empresa, però inicialment només dues persones, les sòcies fundadores, assumiran les 

funcions de totes les àrees segons el que s’ha comentat en els punts anteriors. 

De cara al segon any d’activitat de l’empresa les funcions d’Assistant / Recepcionista sí que 

passarien a ser desenvolupades per una persona que ens encarregaríem de seleccionar i 

contractar. 

6.1.2.2 Organigrama a mig / llarg termini 
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De cara a un futur, i preveient un increment del volum d’activitat, sí que contemplem la 

possibilitat d’incrementar la plantilla, sobretot a nivell operatiu, seleccionant i contractant 

tècnics comercials que es dedicaran a ampliar la cartera de clients i fidelitzar als que ja 

tindrem, i enginyers de processos i consultors de feng shui que es dedicaran a realitzar els 

projectes. Les dues sòcies fundadores continuarem assumint totes les funcions de gestió i 

direcció. 

6.1.3 Gestió i direcció 

El projecte estarà dirigit per Yashmina Guilló i Meritxell Amagat, ambdues “sòcies propietàries” 

a parts iguals, les dues amb un títol superior d’Enginyeria i un MBA, i amb àmplia experiència 

en optimització de processos i procediments. 

Associades a la funció de Direcció General tindrem també totes aquelles funcions 

relacionades amb l’Àrea de Recursos Humans i les funcions de contacte amb assessors 

externs experts en Aspectes Jurídics. 

6.1.4 Perspectives d’evolució de plantilla i selecció de personal. 

Pel que fa a funcions administratives i de recepció, durant el primer any creiem que no serà 

necessari incrementar la plantilla, però de cara al segon any d’activitat, i suposant que ja 

tindrem una cartera de clients i més encàrrecs de projectes, necessitarem una persona que 

ens descarregui d’aquestes tasques més burocràtiques i atengui els nostres clients, tant 

telefònicament com in situ, quan nosaltres no estem al despatx. 

Per tant, el segon any incorporaríem a la plantilla una persona que s’ajustés al perfil que 

descrivim posteriorment com: 

• Assistant / Recepcionista 

La recerca, entrevista i selecció de candidats serà responsabilitat de les dues sòcies 

fundadores. 

Pel que fa a l’Àrea d’Operacions, en l’horitzó dels primers 3 a 5 anys, creiem que no serà 

necessari incrementar la plantilla, sobre tot considerant que en cas de creixement superior al 

previst, es poden contractar els serveis de recursos humans autònoms, contractats 

exclusivament per un determinat projecte. 

No obstant, som conscients de les oportunitats de creixement que ofereix el mercat, les 

repercussions que pot tenir una bona estratègia comercial i l’importància del control de les 
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nostres operacions, especialment pel que fa a la qualitat del servei ofert, en el creixement del 

nostre negoci. 

És per això, que a partir del cinquè any (o abans depenent de les necessitats de l’empresa) es 

podrien incorporar a l’empresa: 

• Tècnic comercial 

• Enginyer de processos 

• Consultor de Feng Shui 

Per a tots els casos, tant l’entrevista com la selecció i recerca de candidats serà responsabilitat 

de les dues sòcies fundadores. 

6.1.5 Descripció de llocs de treball 

El primer lloc de treball que tenim previst cobrir durant el segon any d’activitat de l’empresa és 

el d’una persona que fes les tasques d’Assistant / Recepcionista i s’hauria d’ajustar al perfil 

que a continuació descrivim: 

 
 

Descripció del lloc de treball 

 

 Lloc de treball:  Assistant / Recepcionista  

 Missió: Realitzar la gestió de calendaris, cites, evolució de les entrevistes, atenció 

telefònica, gestió administrativa i recepció. 

 

 Perfil: • Bilingüe (català - castellà) amb bon nivell d’anglès. 

• Ofimàtica a nivell d’usuari avançat. 

• Facilitat de tracte i de paraula. 

• Afinitat amb el perfil, la missió i els valors de l’empresa. 

 

 Salari: El salari serà fix, a determinar segons mitja salaris del sector en el moment de 

contractació. 
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Tot i que en un principi no es contractarà a ningú més en els primers 5 anys de vida de 

l’empresa, ADVA Espais Consultors té la previsió de créixer una vegada es consolidi l’empresa 

i hi hagi beneficis acumulats. 

És per això que a continuació descrivim els llocs de treball anteriorment citats. 

 
 

Descripció del lloc de treball 

 

 Lloc de treball:  Tècnic/a Comercial  

 Missió: Realitzar la promoció, venda i distribució dels serveis de l’empresa, seguint les 

directrius de la Direcció Comercial, mantenint i incrementant la cartera de 

clients. Així doncs, haurà de promoure les vendes, buscar clients i analitzar el 

mercat per a trobar clients potencials. 

 

 Perfil: • Coneixement del mercat. 

• Experiència comercial en el sector. 

• Cartera de clients pròpia o una habilitat contrastada per a generar-la. 

• Afinitat amb el perfil, la missió i els valors de l’empresa. 

• Ofimàtica nivell expert. 

 

 Salari: El salari estarà compost d’una part fixa i d’una part variable sobre les vendes, 

a determinar segons experiència aportada i segons mitja de salaris del sector 

en el moment de la contractació. 

 

 



 

 

 àrea d’organització i gestió 

153 

 

 
 

Descripció del lloc de treball 

 

 Lloc de treball:  Enginyer/a de procés  

 Missió: Realització del servei d’optimització d’espais i del servei de manteniment i 

d’auditoria. Aplicació de les tècniques de Lean Manufacturing necessàries. 

 

 Perfil: • Enginyer/a Industrial especialitat organització o enginyeria de procés. 

• Experiència en aplicació de les tècniques de Lean Manufacturing (Kaizen, 

5S, distribució en planta, etc.). 

• Facilitat de tracte i de paraula. 

• Ofimàtica a nivell expert. 

• Nivell alt d’autocad. 

• Afinitat amb el perfil, la missió i valors de l’empresa. 

 

 Salari: El salari serà fix, a determinar segons experiència aportada i segons la mitja de 

salaris del sector en el moment de la contractació. 
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Descripció del lloc de treball 

 

 Lloc de treball:  Consultor/a de Feng Shui  

 Missió: Realitzar l’optimització d’espais seguint la filosofia del Feng Shui, treballant en 

paral·lel amb l’enginyer de procés encarregat de l’aplicació de les tècniques 

del Lean Manufacturing. 

 

 Perfil: • Coneixement del mercat. 

• Experiència provada en l’aplicació del Feng Shui. 

• Cartera de clients pròpia o una habilitat contrastada per generar-la. 

• Ofimàtica a nivell expert. 

• Nivell alt d’autocad. 

• Afinitat amb el perfil, la missió i valors de l’empresa. 

 

 Salari: El salari serà fix, a determinar segons experiència aportada i segons la mitja de 

salaris del sector en el moment de la contractació. 

 

 

6.1.6 Política de selecció de personal 

Com ja hem comentat anteriorment, el procés de selecció de personal es farà des de dins de 

l’empresa, ja que considerem que som qui millor coneix les necessitats de l’empresa. Aquesta 

funció recaurà sobre l’Àrea de Recursos Humans que està assumida, inicialment, per la 

Direcció General. És a dir, és una responsabilitat que recau sobre les dues sòcies fundadores. 

La recerca i selecció es realitzarà segons la categoria del lloc i els passos que seguirem es 

detallen a continuació: 

• Detecció de la necessitat de personal en una àrea determinada. 

• Anunciar la vacant a la web corporativa, en diaris, webs, universitats, etc. 

• Recaptació de currículums. 
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• Anàlisis dels currículums i selecció dels més adequats. 

• Realització d’una primera entrevista personal per avaluar tot un conjunt de criteris 

que ens ajudaran a seleccionar al candidat més adequat. Possibilitat de que 

realitzin una prova en funció del lloc que haurien d’ocupar. 

• Si cal, realitzar una segona entrevista amb els candidats que hagin passat la 

primera selecció. 

• Escollir un candidat i incorporar-lo. 

Si amb el pas del temps l’empresa evoluciona i creix, caldria canviar una mica aquesta política 

i adequar-la a les condicions que es donessin, a grans trets es podria pensar en: 

• Mantenir una base de dades de currículums totalment actualitzada, de manera 

que sense haver d’anunciar la vacant ja poguéssim començar a treballar en la 

selecció. 

• L’Àrea que detecta la necessitat de cobrir un lloc de treball ho hauria de 

comunicar a l’Àrea de Recursos Humans i complimentar la sol·licitud de cobertura 

d’una vacant. 

• Canviar l’estratègia de les entrevistes, de manera que: 

o La primera entrevista al candidat la realitzaria l’Àrea de Recursos Humans. 

o La segona entrevista la realitzaria el responsable de l’Àrea on s’hauria 

d’incorporar aquest candidat. 

o Si es cregués convenient, la Direcció General podria realitzar una tercera 

entrevista del candidat. 

6.1.7 Contractació d’autònoms 

Cal remarcar, que en cas de projectes importants o en cas de puntes de feina ocasional, 

durant l’inici d’ADVA Espais Consultors, s’apuntarà a la contractació d’un autònom per tal de 

recolzar l’execució de projectes. 

Les despeses d’aquesta contractació es detallen en el pla financer, i el perfil s’ajustaria amb el 

d’Enginyer de processos descrit anteriorment. 
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6.1.8 Objectius i plans d’acció de RRHH 

Tot i que inicialment el personal d’ADVA Espais Consultors estarà únicament format per les 

dues sòcies fundadores, segons l’evolució del negoci, com ja s’ha descrit anteriorment, en un 

horitzó a llarg termini esperem la incorporació de nou personal a l’empresa. 

Per tant, hem decidit definir objectius específics de l’àrea d’organització i de recursos humans 

d’ADVA Espais Consultors, d’acord amb els objectius corporatius. A partir d’aquests objectius 

també hem definit el següent pla d’accions els quals seran duts a terme després de la 

incorporació de més personal a l’empresa: 

6.1.8.1 Pla de formació interna 

Pla d’acció  Accions Termini 

Disseny del pla de 

formació 

 • Estudi de les necessitats formatives i preparació del 

pressupost d’acord a les accions escollides. 
Continu 

Execució del pla de 

formació 

 • Disseny de les accions formatives, desenvolupament i 

control. 

• Preparació d’una metodologia interna de gestió de formació. 

Continu 

Avaluació del pla de 

formació 

 • Avaluar els resultats de l’acció formativa juntament amb 

l’avaluació del acompliment. 
Continu 

 

Responsable: Àrea de Recursos Humans amb la col·laboració de la resta d’Àrees. 

Dirigit a tot el personal d’ADVA Espais Consultors. 

6.1.8.2 Pla de desenvolupament professional 

Pla d’acció  Accions Termini 

Disseny del pla de 

desenvolupament 

professional 

 • Anàlisis de la situació actual dels llocs de treball (continguts, 

organigrama). 

• Elaboració d’una projecció dels nous llocs de treball i la seva 

evolució. 

• Elaboració d’un inventari amb els treballadors d’alt potencial 

per permetre identificar el personal clau de l’empresa. 

• Establir accions formatives per compensar les necessitats 

que puguin tenir els treballadors. 

Curt termini 

Pla de carrera 
 • Disseny de plans de carrera per el personal amb alt 

potencial. 

Curt / Mitjà 

termini 
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Pla d’acció  Accions Termini 

Pla de promoció 

 • Identificar el personal amb elevat potencial; identificació dels 

llocs a cobrir. 

• Disseny dels plans personals de carrera. 

• Elaborar un document amb la visió de les possibilitats reals 

de promoció per lloc. 

Mitjà termini 

 

Responsable: Àrea de Recursos Humans amb la col·laboració de la resta d’Àrees. 

Dirigit a tot el personal d’ADVA Espais Consultors. 

6.1.8.3 Pla d’introducció i acollida 

Pla d’acció  Accions Termini 

Introducció a la missió i 

cultura de l’empresa 

 • Formació d’un comitè d’acollida i designar un tutor per a 

l’integració del nou treballador. 

• Informació general de l’empresa: polítiques, valors, missió, 

visió, manual de procediments i descripció del lloc de treball. 

Continu 

 

Responsable: Àrea de Recursos Humans. 

Dirigit a les noves incorporacions a ADVA Espais Consultors. 

6.1.8.4 Pla de prevenció de riscos laborals 

Com ja hem comentat amb anterioritat a ADVA Espais Consultors volem implantar un sistema 

de gestió de prevenció de riscos laborals. 

La implantació d’aquest sistema es liderarà des de la Direcció de Recursos Humans i es 

planificaran una sèrie de passos que ja s’han explicat en el punt 3.4 Prevenció de Riscos 

Laborals. 

Per entrar més en detall en els plans d’acció que es duran a terme en aquest àmbit creiem que 

és interessant fer una diferenciació entre els factors que fan referència a temes de seguretat 

genèrics i altres que fan referència pròpiament al lloc de treball de cadascun dels empleats.  
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6.1.8.4.1 Pla de prevenció de riscos laborals 

Pla d’acció  Accions Termini 

Disseny del pla de PRL 
 • Redacció de la Política de PRL 

• Redacció del Manual de PRL 

Ja realitzat 

Curt termini 

Execució del pla de PRL

 • Formació d’un comitè encarregat de la prevenció de riscos 

laborals 

• Comunicació al personal la Política de PRL 

• Lliurament al personal de guies de PRL adaptades a cada 

lloc de treball. 

Curt termini 

Avaluació del pla de 

PRL 

 
• Auditoria d’avaluació del compliment de les normes de PRL. Periòdic 

 

Responsable: Direcció General i Àrea de Recursos Humans. 

Dirigit a tot el personal d’ADVA Espais Consultors. 

6.1.8.4.2 Pla de seguretat i higiene 

Pla d’acció  Accions Termini 

Disseny del pla de 

seguretat i higiene 

 
• Creació i manteniment d’un programa de seguretat i higiene. Curt termini 

Preparació 

 • Formació d’un comitè encarregat del pla de seguretat i 

higiene en el treball. 

• Formació d’un equip de primers auxilis. 

Curt termini 

Posada en 

funcionament 

 • Preparació i propagació del reglament de seguretat i higiene 

al personal. 

• Preparació i entrenament del personal en el compliment de 

les normes de seguretat. 

• Plans d’evacuació. 

Curt termini 

 

Responsable: Àrea Recursos Humans juntament amb l’Àrea d’Operacions 

Dirigit a tot el personal d’ADVA Espais Consultors. 
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6.1.8.4.3 Pla d’entorn de treball 

Pla d’acció  Accions Termini 

Disseny  

 • Disseny de plans d’horaris flexibles de treball. 

• Anàlisis de factors físics: temperatura, il·luminació i soroll en 

l’ambient de treball. 

• Estudi de l’ergonomia dels llocs de treball. 

Mitjà termini 

Execució del pla 
 • Adquirir mobles d’escriptori, etc., que donin confort al 

treballador. 
Mitjà termini 

 

Responsable: Àrea de Recursos Humans. 

Dirigit a tot el personal d’ADVA Espais Consultors. 

6.2 Control de gestió 

Per a cadascun dels objectius de l’empresa, així com per al seguiment del compliment dels 

diferents plans d’acció, a ADVA Espais Consultors hem decidit implantar un sistema de 

seguiment dels objectius basat en el cicle PDCA (Plan, Do, Check, Act) de la millora continua. 

Així, definiriem uns indicadors que ens permetin obtenir l’informació necessaria per al 

seguiment de cadascun d’aquests objectius i realitzarem reunions periòdiques per al seu 

seguiment. 

D’aquestes reunions en sortiran unes accions correctores per a corregir les possibles 

desviacions dels objectius, amb un responsable i una data límit abans de la qual s’haurà de 

dur a terme l’acció. 

A la següent reunió es realitzarà un seguiment de l’acció correctora, on s’estudiarà l’assoliment 

de l’acció, o en cas contrari, les noves necessitats o noves accions necessaries que surgeixin. 

El seguiment d’objectius es realitzarà cada 2 mesos, per tal de millorar contínuament el servei 

que oferim, tant en el nostre client com la satisfacció dels nostres treballadors. 

Pel que fa als resultats generals i estratègics de l’empresa s’avaluaran en una reunió anual.  
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En aquestes reunions es procedirà a l’establiment de nous objectius, a través de les següents 

accions: 

• Avaluació de les medicions i anàlisis de les reunions preiòdiques realitzades al 

llarg de l’any. 

• Anàlisis del posicionament de la marca.  

• Anàlisis de l’evolució financera i operativa. 

• Anàlisis de les prespectives financera i estratègica a curt i mitjà termini. 

• Anàlisis dels resultats comercials i de marketing. 

• Anàlisis dels principals ratis financers (ROE, ROA, VAN, etc.) 

• Estudi de mercat: posicionament de les empreses competidores. 

Per altra banda, la informació de l’evolució d’ ADVA Espais Consultors cap als nostres 

treballadors es realitzarà de la següent manera: 

• Reunions bimensuals per la comunicació dels objectius. 

• Reunions puntuals específiques per a informar de situacions extraordinàries. 

• Sistema de gestió CRM per a la gestió de clients, de visites i de projectes entre 

altres. 

• Internet, com a mitjà de consulta. 
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7 Aspectes Jurídics 

7.1 Determinació de la forma jurídica 

7.1.1 Forma escollida 

Constituirem l’empresa com una Societat de Responsabilitat Limitada, amb dos socis a parts 

iguals i dos administradors solidaris, de manera que no caldrà que tots dos estiguin sempre 

presents en qualsevol acte jurídic o mercantil per al qual sigui necessari la signatura o el 

manament verbal. 

El capital social aportat, en diners i a parts iguals pels dos socis, és de 3.005,06 €, totalment 

assumit i desemborsat, dividit en participacions socials, indivisibles i acumulables. 

Aquests dos socis fundadors tindran la responsabilitat limitada al capital que hauran aportat, 

no havent de respondre personalment respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb 

tot el seu patrimoni empresarial. 

La denominació escollida per a la societat serà “Added Value Espais Consultors, S.L.”, havent-

se comprovat que no existeix cap altra societat registrada amb aquest nom. 

7.1.2 Característiques d’una Societat de Responsabilitat Limitada 

7.1.2.1 Legislació 

Llei 2/1995, de 23 de març de Societats de Responsabilitat Limitada 

7.1.2.2 Introducció 

Es tracta d’una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, on el capital 

social estarà dividit en participacions socials, integrades per les aportacions dels socis i 

valorades econòmicament. 

La denominació de la societat és lliure però limitada a què sigui diferent a qualsevol altra 

societat inscrita, incloent en el nom "societat de responsabilitat limitada", "SL" o "SRL". 

No hi ha un nombre de socis mínim per tal de constituir una societat de responsabilitat 

limitada. 
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Els socis tenen la responsabilitat limitada al capital aportat, no responen personalment 

respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb tot el seu patrimoni empresarial. 

El capital social mínim, és de 3.005,06 €, totalment assumit i desemborsat, dividit en 

participacions socials, indivisibles i acumulables. Les participacions atribuiran als socis els 

mateixos drets, no obstant les excepcions expressament establertes a la Llei 2/1995, de 23 de 

març, de Societats de Responsabilitat Limitada. 

El capital social es pot aportar en diners o en espècie. 

Les participacions no tenen el caràcter de valors, no poden estar representades per mitjà de 

títols o anotacions en compte, ni denominar-se accions. Aquestes participacions són nominals 

i no es poden transmetre lliurement, ja que els socis tenen el dret d’adquisició preferent i les 

transmissions han de constar en un document públic. 

Si no es disposa el contrari en els estatuts de la societat, la transmissió inter-vius serà lliure 

entre socis, així com la realitzada a favor del cònjuge, ascendent o descendent del soci o a 

favor de societats del mateix grup que el soci transmitent. 

Si no es disposa el contrari en els estatuts de la societat, en el supòsit de transmissió inter-vius 

de participacions a favor de tercers, el soci transmitent haurà de comunicar-la per escrit a 

l’òrgan d’administració de la Societat, fent constar el número i característiques de les 

participacions que pretén transmetre, la identitat de l’adquirent i el preu i les condicions de la 

transmissió. La transmissió quedarà sotmesa al consentiment de la societat que s’expressarà 

mitjançant acord de la Junta General adoptat per la majoria ordinària establerta per la Llei. La 

societat només podrà denegar el seu consentiment a la transmissió de participacions socials 

si comunica al soci transmitent, per conducte notarial, la identitat d’un o més socis tercers que 

adquireixin la propietat de les participacions. No serà necessària aquesta comunicació, si el 

soci transmitent assisteix a la Junta General esmentada. Els socis que assisteixin a la Junta 

tindran preferència per l’adquisició. Si són varis els socis concurrents que manifesten el seu 

interès en adquirir, es distribuiran les participacions entre tots ells a prorrata de la seva 

participació en el capital social. 

Quan no sigui possible comunicar la identitat d’un o de diversos socis o tercers adquirents de 

la totalitat de les participacions, la Junta General podrà acordar que sigui la pròpia societat la 

que adquireixi les participacions que no es vulguin adquirir de conformitat amb l’establert en el 

paràgraf anterior. 
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El preu de les participacions, la forma de pagament i la resta de condicions de l’operació 

seran les acordades i comunicades a la Societat pel soci transmitent. Si el pagament de la 

totalitat o part del preu fos un pagament ajornat en el projecte de transmissió, serà requisit 

previ que una entitat de crèdit garanteixi el pagament del preu ajornat. 

En el supòsit de que la transmissió projectada fos a títol onerós (diferent de la compra venda o 

a títol gratuït) el preu d’adquisició serà el fixat de comú acord per les parts, i en el seu defecte, 

pel valor raonable de les participacions el dia de la comunicació a la societat del propòsit de 

transmetre les participacions socials, que es calcularà de conformitat amb el mètode establert 

a l’article 29.2 (d) de la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada. 

El document públic de transmissió haurà d’atorgar-se en el termini d’un mes a comptar des de 

la comunicació per la societat de la identitat de l’adquirent o adquirents. 

El soci podrà transmetre les participacions en les condicions comunicades a la societat quan 

hagin transcorregut tres mesos des de que va posar en coneixement de la societat el seu 

propòsit de transmetre les participacions sense que la Societat li hagués comunicat la identitat 

de l’adquirent o adquirents. 

En el cas de transmissions mortis causa, la successió hereditària confereix la condició de soci 

a l’hereu o legatari. No obstant, els estatuts poden establir un dret d’adquisició preferent de les 

participacions del soci que ha mort a favor dels socis que sobrevisquin i en el seu defecte, a 

favor de la societat. 

Els estatuts socials poden establir també clàusules d’autorització o consentiment, clàusules 

d’adquisició preferent o clàusules restrictives sobre la naturalesa de l’adquirent. 

Havent optat per una Societat Limitada és convenient conèixer el referent a Òrgans Socials i 

Responsabilitat dels administradors. 

7.1.2.3 Órgans Socials 

Junta General de Socis 

És l’òrgan que elabora i gestiona la voluntat dels socis. 

La Junta decideix per majoria, legal o estatutària. La Junta General és competent per deliberar 

i adoptar acords sobre els següents assumptes socials, entre d’altres: 

• La censura de la gestió social. 
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• L’aprovació dels comptes anuals i l’aplicació del resultat. 

• El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i en el seu cas, dels 

auditors de comptes, així com l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra 

qualsevol d’ells. 

• L’autorització als administradors per l’exercici, per compte pròpia o aliena, del 

mateix o similar tipus d’activitat que constitueix l’objecte social. 

• La modificació dels estatuts socials. 

• L’augment o la reducció del capital social. 

• La transformació, fusió o escissió de la societat. 

• La dissolució de la societat. 

Els estatuts poden determinar altres funcions de la Junta General. 

La Junta s’ha de reunir necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per 

aprovar els comptes anuals i resoldre sobre l’aplicació del resultat. Si aquesta Junta General 

no fos convocada dins del termini legal, podrà ser-ho pel Jutge de Primera Instància del 

domicili social a sol·licitud de qualsevol soci i prèvia audiència dels administradors. 

L’òrgan d’administració de la Societat convocarà Junta General sempre que ho consideri 

necessari o convenient, i, en tot cas, quan ho sol·licitin un o diversos socis que representin el 

cinc per cent del percentatge fixat a la llei. En aquest darrer supòsit, la Junta haurà de ser 

convocada dins del mes següent a la data en la que s’hagués requerit notarialment als 

administradors per convocar-la. S’han d’incloure necessàriament a l’ordre del dia els 

assumptes que hagin estat objecte de sol·licitud. En el supòsit de que no es convoqués la 

Junta dins del termini establert a l’efecte, podrà ser convocada la Junta General pel Jutge de 

Primera Instància del domicili social, a sol·licitud del percentatge de capital social esmentat i 

prèvia audiència dels administradors. 

Òrgan d'administració 

És l’òrgan que s’encarrega de la gestió i representació de la societat. És l’òrgan social 

permanent amb projecció externa a través del qual actua la societat i s’executen les decisions 

socials. 

Caldrà fixar l’estructura de l’òrgan d’administració en els estatuts, triant una de les següents 

formes: 
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• Administrador únic. 

• Administradors solidaris que actuïn individualment. 

• Administradors mancomunats que actuïn conjuntament (com a mínim dos d’ells). 

• Consell d’Administració format per un mínim de tres i un màxim de dotze membres 

que actuen de forma col·legiada. El Consell d’Administració ha de nomenar un 

president i un secretari. 

Una de les avantatges de l’administració en aquest tipus de societat és que es pot examinar la 

comptabilitat social si és sol·licitat pel 5% dels socis. 

Una de les avantatges de la SL respecte de les SA és que l’administració pot ser indefinida i, 

en conseqüència, no s’han de reelegir els Administradors cada 6 anys com passa en les SA. 

Responsabilitat dels administradors 

Els administradors de la societat han d’exercir el seu càrrec amb la diligència d’un empresari 

ordenat i d’un representant lleial. Podran respondre davant de la societat, dels socis i dels 

creditors socials pels danys que causin per actes contraris a la llei o als estatuts o pels 

realitzats sense la diligència amb la qual han d’exercir el càrrec. 

Tots els membres de l' òrgan d’administració respondran solidàriament de l’acte lesiu realitzat 

o adoptat, menys els que provin que no havent intervingut en la seva adopció i execució, 

desconeixien la seva existència o si la coneixien van fer el possible per evitar el dany o, al 

menys, es van oposar a la seva adopció. 

En cap cas s’exonerarà de responsabilitat la circumstància de que l’acte o acord lesiu hagi 

estat adoptat, autoritzat o ratificat per la Junta General. 

La llei recull dos tipus d’accions de responsabilitat que es poden exercitar contra els 

administradors. L’acció social de responsabilitat que és acordada per la Junta General i, pot 

ser adoptada encara que no consti a l’Ordre del dia, amb les majories establertes a la Llei. La 

Junta podrà renunciar o transigir a l’exercici de l’acció, sempre que no s’oposin socis que 

representin el cinc per cent del capital social. Les accions individuals de responsabilitat són les 

accions d’indemnització que puguin exercitar els socis i tercers per actes dels administradors 

que lesionin directament els seus interessos. 
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7.1.3 Raons per a la elecció 

La raó principal per la qual hem escollit aquest tipus de societat és evitar respondre amb els 

patrimonis personals dels socis en el cas de que l’empresa causés fallida o suspensió de 

pagaments. Cosa que succeiria si es tractés d’una societat personalista tipus cooperativa, 

SCP, comunitat de béns, etc. En el cas de la S.L., la responsabilitat dels socis es limita al 

capital aportat, mai responen amb el seu patrimoni personal dels deutes de la societat. 

Altres raons que ens han fet triar aquest tipus de societat per iniciar les operacions són les que 

citem a continuació: 

• És la forma empresarial amb una constitució com a societat més senzilla. 

• Es tracta d’una forma empresarial amb un baix cost econòmic, el capital social 

mínim és de 3.005,06 €, molt inferior al que seria necessari per constituir una S.A. 

que és de 60.101,21 €. 

• Societat amb personalitat jurídica. 

• El número mínim de socis és 1 (Societat Limitada Unipersonal), per tant, si un dels 

socis actuals es volgués vendre la seva participació, el soci que quedaria no es 

veuria obligat a canviar el tipus de societat amb tots els costos que això suposaria. 

• Òrgans de funcionament i administració més simplificats que la S.A.. 

• Els socis tenen un control total (en les successives ampliacions) de la propietat de 

l’empresa i restringeix la possibilitat d’entrada de nous socis no desitjats. 

7.1.4 Constitució de la societat 

Per dur a terme la constitució de la societat caldrà realitzar els passos que es llisten a 

continuació: 

• Certificació negativa del nom: Certificació acreditativa que el nom triat per la 

societat no coincideix amb el d’una altra ja existent. 

Es poden sol·licitar 3 denominacions al Registre Mercantil Central i se certificarà 

sobre la primera que no aparegui registrada. A partir de la data de la seva 

expedició, la certificació negativa té una validesa de 2 mesos a efectes de 

l’atorgament de l’escriptura. Transcorregut aquest termini, si la societat no ha estat 

creada, s’haurà de tornar a demanar la certificació. Tot i així es podrà sol·licitar la 

mateixa denominació, perquè el Registre la reserva al sol·licitant durant 15 mesos. 
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La documentació que cal presentar és un imprès estàndard amb el nom de 

l’interessat (que ha de ser futur soci), la forma societària i la denominació social 

sol·licitada. 

La sol·licitud s’ha de fer abans d’atorgar l’escriptura pública davant notari. 

El termini per fer la qualificació és de 3 dies hàbils, que es compten a partir de la 

data de recepció de la sol·licitud, més el temps que trigui el correu, en cas que el 

tràmit no es faci presencialment a Madrid on és el Registre Mercantil Central. 

• Ingrés i certificat del capital social exigit: Dipositar a l’entitat bancària l’import del 

capital social i obtenir la certificació acreditativa de l’import desemborsat (si són 

varis els socis constituents el certificat ha d’expressar la quantitat que ha dipositat 

cada soci). 

• Estatuts i Escriptura de Constitució: Elaboració dels Estatuts que regiran el 

funcionament de la societat i redacció de l’Escriptura de Constitució (veure annex 

del pla jurídic). 

• Atorgament de l’Escriptura de Constitució i aprovació dels Estatuts: Acte a través 

del qual els socis fundadors de la nova societat procedeixen a la signatura de 

l’escriptura de Constitució i que es farà davant d’un notari. 

Els socis fundadors presentaran davant notari els documents següents: 

o Certificació negativa del nom. 

o DNI i NIF de tots els socis fundadors. 

o Estatuts de la societat. 

o Certificat bancari que acrediti les aportacions monetàries dels socis. 

o Relació de finques i immobles o altres béns que s’aportin (si s’escau). 

o Nom de l’administrador o administradors de la societat. 

Aquest acte es realitzarà abans de l’inici de l’activitat i dins d’un termini de 2 

mesos després de l’obtenció de la certificació negativa del nom de la societat, 

amb l’objectiu que aquesta estigui vigent. 

El cost de l’escriptura pública està en funció del capital social, de les còpies que 

es vulguin i del nombre de folis de l’escriptura. Les despeses poden augmentar 

per la redacció d’estatuts, transcripció de documents externs, desplaçaments, etc. 
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• Sol·licitud del Codi d’Identificació Fiscal (CIF) provisional i Declaració Censal: 

Sol·licitud del CIF a la Delegació d’Hisenda Provincial, mitjançant la presentació 

del model 036, de declaració censal d’alta, modificació y baixa en el cens 

d’obligats tributaris a l’Agència Tributaria. S’haurà d’adjuntar a l’imprès (que es pot 

descarregar gratuïtament a www.aeat.es) una còpia de l’escriptura de constitució, 

fotocòpia del DNI del sol·licitant si és un soci o fotocòpia del poder notarial si és 

un apoderat, i fotocòpia del DNI de l’administrador. 

El CIF es pot demanar en un termini de 30 dies a partir de l’atorgament de 

l’escriptura, sempre abans de l’inici de l’activitat. 

L’administració emetrà un CIF provisional de manera immediata i una vegada 

s’hagi registrat la societat al Registre Mercantil es podrà demanar el CIF definitiu. 

• Liquidació de l’ITPYAJD: Pagament de l’Impost d’Operacions Societàries (regulat 

a la Llei de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPYAJD)), 

que és l’impost que grava (entre d'altres fets imposables) la constitució d’una 

societat. A efectes de l'impost, es consideren com a societats les persones 

jurídiques que persegueixen fins lucratius i les comunitats de béns que duen a 

terme activitats empresarials i els contractes de comptes en participació. El tipus 

de gravamen és de l'1% sobre el capital social (nominal més prima d'emissió). 

Caldrà presentar, a la delegació territorial del Departament d’Economia i Finances 

de la Generalitat de Catalunya, l’imprès del model 600 (que es pot descarregar 

gratuïtament a www.e-tributs.net), primera còpia i còpia simple de l’escriptura de 

constitució, i fotocòpia del CIF provisional. 

Per liquidar l’impost es tindran 30 dies hàbils a partir de l’atorgament de 

l’escriptura. 

• Inscripció de la societat en el Registre Mercantil Provincial: La inscripció al 

Registre Mercantil és obligatòria per a les societats mercantils. La inscripció es fa 

en virtut de document públic (escriptura de constitució) i dóna a la nova empresa 

plena capacitat jurídica per actuar. 

La inscripció es fa presentant l’escriptura de constitució, i també cal fer la 

publicació al BORME. A partir de la data de publicació al BORME, els actes de la 

societat seran oposables a tercers i les societats de responsabilitat limitada tenen 

personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la dels socis que la integren. 
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• Obtenció del CIF definitiu a la Delegació d’Hisenda Provincial. 

• Alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a la Delegació d’Hisenda Provincial, 

mitjançant la presentació del model 840, que es pot aconseguir gratuïtament a 

www.aeat.es, degudament complimentat, el CIF de la societat i el DNI del gerent o 

representant. 

Caldrà fer el pagament en els 10 dies hàbils anteriors a la data d'inici de l'activitat, 

tot i que estarà exempt de pagament fins que la societat no tingui una xifra neta de 

negoci superior a 1 milió d’euros durant l’exercici anterior (art. 82 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, d’hisendes locals). Ara bé, sí que s’ha de declarar 

l’inici de l’activitat econòmica al constituir la societat mitjançant el model esmentat. 

L’import de l’impost depèn del tipus d’activitat, ubicació i distribució del local, 

personal empleat, energia consumida i altres variables. 

• Legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil Provincial. Els llibres que 

s’adquireixen en establiments especialitzats i que cal registrar són: 

o Llibre d'inventaris i comptes anuals, que inclou: balanç, compte de 

pèrdues i guanys i memòria. 

o Llibre diari, en el qual es registren quotidianament totes les operacions 

relatives a l'activitat de l'empresa. 

o Llibre d’actes, on han de constar tots els acords adoptats per les juntes 

generals i especials i per la resta d’òrgans col·legiats (Consell 

d’Administració / Comissió executiva) de la societat. 

o Llibre registre de socis, on han de constar la titularitat originària i les 

transmissions successives de les participacions socials, així com la 

constitució de drets reals o altres gravàmens sobre les participacions. 

o Llibre de registre de contractes amb el soci únic, aquest llibres només és 

necessari quan la societat és unipersonal. Així, quan la societat adquireix 

la unipersonalitat de forma sobrevinguda es tenen sis mesos per 

comunicar-ho al registre mercantil. 

• Adquisició i legalització del Llibre de Visites i del Llibre de Matrícula dels 

treballadors, portant aquests llibres a la Delegació Territorial del Departament de 
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Treball de la Generalitat de Catalunya per a que siguin diligenciats en el seu primer 

full i per a que la resta de folis siguin segellats. 

• Afiliació a la Seguretat Social (empresa i treballadors): Afiliació de l’empresa a la 

Seguretat Social i alta dels socis treballadors al Règim General de la Seguretat 

Social, a la Tresoreria de la Seguretat Social corresponent al domicili social de 

l’empresa, essent assignat a l’empresa un CCC (Codi de Compte de Cotització). 

Caldrà complimentar l’imprès corresponent i serà necessari aportar, entre altres 

documents, el CIF de l’empresa. 

• Llicènci d’Obertura: Sol·licitud de la Llicència Municipal d’Obertura d’Establiments 

a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà o a l’Oficina d’Atenció d’Urbanisme fent 

lliurament de la carpeta AI3 complimentada, amb la documentació necessària, la 

copia del l’autoliquidació segellada per l’entitat bancària conforme s’ha fet el 

pagament, i el projecte empresarial. 

• Alta al Registre d’Establiments del Registre de la Propietat Immobiliària, 

complimentant el formulari adequat. 

• Comunicació de l’obertura del centre de treball a la Delegació Territorial del 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 

• Tenint en compte que caldrà condicionar les oficines que es llogaran i en les que 

es durà a terme l’activitat, també serà necessari tramitar la Llicència Municipal 

d’Obres i, un cop obtingudes les llicències i acabades les tasques d’adequació 

del local, es presentarà la certificació del tècnic responsable de l’execució del 

projecte que permetrà que es pugui iniciar l’activitat. 
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7.1.4.1 Terminis i despeses de constitució 

Concepte Terminis Import 

Certificat negatiu del nom 

Sol·licitud: abans d’atorgar l’escriptura 

pública 

Obtenció: 5 dies aprox. 

18,03 € 

Atorgament Escriptura de 

Constitució 

Atorgar escriptura: abans de l’inici de 

l’activitat, tenint en compte que el 

certificat té una validesa de 2 mesos. 

Obtenció: 7 dies aprox. 

Escriptura: 207,25 € 

Còpies: 24,49 € 

Sol·licitud CIF / Declaració 

censal 

Presentació de la documentació: 30 

dies des de la constitució de l’empresa. 

Expedició: CIF provisional immediat i 6 

mesos pel CIF definitiu. 

Gratuït 

Liquidació ITPYAJD 

(modalitat IOS) 

Presentació de la documentació: 30 

dies hàbils des del moment en que es 

causa l’acte o contracte. 

Pagament: 50 dies hàbils des de la 

data de constitució 

360 € 

Inscripció al Registre 

Mercantil 

 Provisió de fons: 94,91 € 

Cost: 37,82 € 

Alta a l’IAE 
Presentació de documentació: 10 dies 

hàbils anteriors a l’inici de l’activitat. 
Exempts de pagament 

Legalització llibres oficials A l’inici de l’activitat 
Llibres:51,03 € 

Legalització: 29,98 € 

Llibre de Visites i de 

Matrícula 
A l’inici de l’activitat 5,63 €  

Llicència d’obres Abans de l’inici de les obres 
Inclòs en el pressupost 

de la reforma 

TOTAL 829,14 € 
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7.2 Aspectes laborals 

Els promotors de l’empresa, que exercirem també les funcions executives i operacionals de 

l’empresa, gaudirem de contractes mercantils de durada indefinida. 

Pel que fa a posteriors incorporacions laborals, se’ls contractarà acollint-nos a la legislació 

vigent amb contractes laborals de durada indefinida, fixant un període inicial de prova. 

En moments puntuals en que hi hagi pics de feina, i sobretot durant la primera etapa d’ADVA 

Espais Consultors, es podrà contractar personal en la modalitat de freelance (contracte de 

Prestació de serveis). 

7.3 Obligacions fiscals pròpies de l’activitat 

• Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE): És un fet imposable de caràcter real, 

de titularitat municipal, obligatori i de gestió compartida entre l’Administració de 

l’Estat i les Corporacions locals, que grava l’exercici mateix de l’activitat 

professional o empresarial. 

Aquest impost és un tribut que es cancel·la anualment entre l’1 d’octubre i el 30 de 

novembre de cada any, a excepció del primer any, que es paga en el moment de 

donar-se d’alta. 

En el nostre cas, serà l’Ajuntament de Barcelona, l’encarregat de recaptar aquest 

impost, tot i que estem exempts del pagament fins que la xifra del negoci no 

superi el milió d’euros. 

• Impost sobre Societats (IS): És un impost de caràcter directe que grava la riquesa 

generada pels ens jurídics sotmesos al mateix, sent el seu subjecte passiu clau les 

societats mercantils. És un impost proporcional a les riqueses generades per les 

societats. 

El fet imposable és la obtenció de la renda pel subjecte passiu (en aquest cas, la 

nostra societat), considerant-se  renda la totalitat dels seus rendiments néts i els 

increments o disminucions empresarials. 

La base del càlcul s’obté dels llibres registres de la societat, són aquests els que 

fonamenten la base de l’Impost. És per això que es pot afirmar que la base 
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(almenys la inicial) de l’Impost, és el Resultat Comptable calculat segons les 

normatives mercantils. 

En general, les societats mercantils estan subjectes a un tipus del 35%, però en el 

cas de les empreses de reduïda dimensió, amb una xifra de negocis inferior a 8 

milions d’euros, per la base imposable de 0 a 120.202,41 € tributen a un tipus del 

30% i per l’excés al tipus general del 35%. 

En el cas que l’empresa tingués pèrdues també estaríem obligats a presentar la 

declaració i el resultat negatiu es convertiria en el que coneixem com crèdit fiscal, 

és a dir, la possibilitat de compensar les pèrdues amb els beneficis durant els 

següents quatre exercicis. 

L’Impost de Societats es liquidarà anualment al mes de juliol de l’any següent a 

l’exercici declarat. 

• Impost sobre el Valor Afegit (IVA): És un impost que grava el consum (lliurament 

de béns i prestació de serveis) i va repercutint d’un subjecte passiu al següent, 

fins arribar al consumidor final del producte o servei. El cost empresarial de l’IVA a 

liquidar s’obté de restar de l’IVA devengat de l’IVA suportat. 

En el cas de la nostra empresa l’IVA que s’aplicarà als nostres serveis és del 16%. 

La declaració d’IVA es realitzarà trimestralment, els pagaments es realitzaran 

abans del dia 20 dels mesos d’abril, juliol i octubre i, al mes de gener el termini 

s’amplia fins al dia 31. 

• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: És un impost que grava 

l’obtenció de renda de les persones físiques. Aquesta renda es pot obtenir per 

rendiments del treball, del capital immobiliari, del capital mobiliari, d’activitats 

econòmiques i guanys i pèrdues patrimonials. 

La liquidació de l’IRPF (model 110) es realitzarà trimestralment i inclourà la 

retenció aplicada als socis treballadors. Els pagaments s’efectuaran abans del dia 

20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. 

A més també caldrà fer anualment la declaració resum (model 190) sobre les 

retencions ingressades durant l’exercici. 
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• Cotització a la Seguretat Social: Dins de la quota a la Seguretat Social es poden 

distingir cotitzacions per diferents conceptes:  

o Contingències comunes: aportació destinada a cobrir les situacions 

incloses al règim general de la Seguretat Social (assistència sanitària, 

incapacitat laboral transitòria derivada de malaltia comuna i accidents no 

laborals). 

o Hores extraordinàries, estructurals o no estructurals. 

o Contingències professionals: aportació destinada a cobrir els accidents 

de treball i malalties professionals, produïdes com a conseqüència del 

treball per compte aliè. Es divideix en incapacitat temporal i incapacitat 

permanent, mort i supervivència. 

o Altres cotitzacions: atur, fons de garantia salarial i formació professional. 

La quantia per la qual s’ha de cotitzar resulta de l’aplicació d’uns tipus de 

cotització sobre la base que el govern estableix anualment a la Llei de 

pressupostos. 

La quantia per la qual s’ha de cotitzar resulta de l’aplicació d’uns tipus de 

cotització sobre la base que el govern estableix anualment a la Llei de 

pressupostos. 

La base de cotització està integrada per la remuneració total que percebi el 

treballador. 

Les bases de cotització per contingències comunes estan subjectes, per cada 

grup de categories, a unes bases mínimes i màximes, i per les contingències 

d’accident de treball i malalties professionals s’estableix un límit màxim i mínim. 

Les cotitzacions a la Seguretat Social es realitzen mensualment i han de ser 

abonades abans del final de cada mes. 

7.4 Patents i marques 

7.4.1 Marca i nom comercial 

El registre de la marca o nom comercial al Registre de la Propietat Industrial no és un tràmit 

obligatori, però sí convenient per a protegir-se de les possibles còpies dels competidors i 

aportar als productes o serveis propis un signe d’identitat. 
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És aconsellable registrar la marca o el nom comercial abans de constituir la societat, ja que 

una vegada constituïda l’empresa, si es vol tenir la denominació de la societat com nom 

comercial i aquest ja està registrat per una altra empresa, pot ser que s’hagi de modificar 

l’escriptura de constitució (amb la consegüent despesa). 

Una marca és tot el que serveix per a diferenciar en el mercat productes o serveis d’una 

empresa dels d’una altra. Les marques estan registrades en una o més de les 42 categories 

que es poden agrupar tots els productes o serveis que designen. 

El nom comercial serveix per a identificar tota l’empresa i diferenciar-la d’empreses similars. 

El rètol de l’establiment és el nom que serveix per a donar a conèixer al públic un local concret 

i per a distingir-lo d’altres destinats a activitats semblants, en la mateixa població. Els rètols es 

registren en cada municipi. 

Al registrar una marca, la llei protegeix al propietari o registrant de l’ús indegut per part de 

tercers, ja siguin persones físiques o organitzacions. A més, una marca registrada és un bé 

immaterial -no tangible- que passa a formar part del patrimoni de l’empresa, podent-se 

realitzar tant contractes de llicència de marca (cessió de l’ús de la marca per part del propietari 

a una tercera persona sota determinades circumstàncies i a canvi d’una contraprestació 

econòmica) com la venda de la mateixa. 

No s’ha d’oblidar tampoc la funció informativa de la marca: el públic percep que tots els 

productes o serveis que s’ofereixen en el mercat sota una mateixa marca han estat fabricats o 

comercialitzats per la mateixa empresa, i la marca es converteix en un indicador de qualitat. 

Per a saber si una marca, nom comercial o rètol d’establiment ja està registrat, es pot sol·licitar 

un informe previ a la OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques). 

Es pot presentar una sol·licitud de marca, nom comercial o rètol d’establiment directament a la 

OEPM, mitjançant els serveis territorials d’Indústria, o per mitjà d’un agent de la propietat 

industrial -per a evitar errors-, presentant els impresos formalitzats a aquest efecte. 

Si la marca és mixta (nom més logotip, gràfic o disseny) haurien d’adjuntar-se dotze còpies en 

blanc i negre, en paper de 5x5 cm., de la marca. 

Aproximadament passats dos mesos, i si la sol·licitud compleix els requisits formals, es rep 

una carta en la qual es notificarà el nombre d’expedient, que es publicarà en el BOPI (Butlletí 

Oficial de la Propietat Industrial). 
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Una vegada publicat en el BOPI i transcorregut un termini d’oposicions i al·legacions, la OEPM 

concedirà o denegarà la sol·licitud. La durada de la tramitació es aproximadament de 8 a 10 

mesos. 

El registre d’una marca dóna el dret exclusiu d’utilitzar-la en tot el territori espanyol. La marca 

caduca passats 10 anys, però es pot renovar indefinidament per períodes de 10 anys. 

7.4.1.1 Localitzador de marques 

A través de la pàgina web de la Oficina Española de Patentes y Marcas hem comprovat que 

cap altra empresa tingués ja aquesta marca. 

 

Tant a nivell nacional com internacional hem obtingut el mateix resultat: 

 

Fent la mateixa consulta a nivell comunitari: 
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El resultat que hem obtingut és també negatiu: 

 

7.4.2 Pàgina web 

De la mateixa manera que fem el registre de la nostra marca i nom comercial, també farem el 

registre dels drets intel·lectuals de la nostra pàgina web davant del Registre de la Propietat 

Intel·lectual de Catalunya. 

7.5 Permisos, llicències i documentació oficial 

7.5.1 Permisos i Llicències 

Les característiques específiques de la nostra empresa no fan necessària la tramitació de cap 

permís ni llicència específics. 
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7.5.2 Documentació oficial 

7.5.2.1 Llibres registre 

• Llibre d’actes, on han de constar tots els acords adoptats per les juntes generals i 

especials i per la resta d’òrgans col·legiats (Consell d’Administració / Comissió 

executiva) de la societat. 

• Llibre registre de socis, on han de constar la titularitat originària i les transmissions 

successives de les participacions socials, així com la constitució de drets reals o 

altres gravàmens sobre les participacions.  

7.5.2.2 Llibres comptables 

Les S.L. han de dur la comptabilitat, d’acord amb el Codi de Comerç i legalitzar els llibres al 

Registre Mercantil: 

• Llibre d’inventaris i comptes anuals, que inclou: balanç, compte de pèrdues i 

guanys i memòria.  

• Llibre diari, en el qual es registren quotidianament totes les operacions relatives a 

l’activitat de l’empresa. 

7.5.2.3 Llibres registres d'IVA 

Els empresaris o professionals, subjectes passius de l’impost, han de dur els llibres registres 

següents: 

• Llibre registre de factures emeses. 

• Llibre registre de factures rebudes. 

• Llibre registre de béns d’inversió. 

• Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries. 

7.6 Cobertura de responsabilitats 

7.6.1 Assegurances obligatòries 

• Assegurances amb pagament inclòs dins de la quota de la Seguretat Social: 
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o Assegurança d’atur 

o Assegurança de malaltia 

o Assegurança de jubilació 

• Assegurances de Responsabilitat Civil: 

o Assegurança de Responsabilitat Civil General: Cobreix sinistres que 

afecten a propietats alienes originats a les nostres instal·lacions. 

o Assegurança de Responsabilitat Civil Patronal: Cobreix sinistres provocant 

la invalidesa o la mort d’algun treballador. 

• Assegurança col·lectiva d’accidents – patronal: Cobreix defunció i invalidesa del 

treballador per un mínim de 30.000 euros. 

7.6.2 Altres assegurances 

• Assegurança d’incendis: Cobrint el deteriorament de les nostres instal·lacions a 

causa del foc. 

• Assegurança de robatoris: Cobrint l’espoli de béns propietat de l’empresa. 

• Assistència jurídica: Assegurança en cas de contingència que requereixi serveis 

d’advocats. 

• Assegurances complementàries: 

o Assegurança de vida 

o Assegurança d’accident 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pla econòmic i financer 

 



 

 

 pla econòmic i financer 

 

 

8. pla econòmic i financer 

8.1 Previsió d’inversions i amortitzacions ....................................................180 

8.1.1 Inversions inicials ........................................................................................180 

8.1.2 Finançament ...............................................................................................182 

8.1.3 Amortitzacions.............................................................................................183 

8.2 Sistema de cobrament als clients..........................................................184 

8.3 Sistema de pagament als proveïdors....................................................184 

8.4 Compte de resultats ..............................................................................184 

8.5 Càlcul del punt mort (punt d’equilibri) ...................................................185 

8.6 Pla de tresoreria.....................................................................................186 

8.7 Balanç de situació .................................................................................189 

8.8 Anàlisis econòmic i financer ..................................................................189 

8.8.1 Ràtios financers...........................................................................................189 
8.8.1.1 Ràtios de solvència a curt termini ........................................................................189 
8.8.1.2 Ràtios de disponibilitat a llarg termini ..................................................................190 

8.8.2 Anàlisis de la rendibilitat..............................................................................191 

8.8.3 VAN i TIR ....................................................................................................192 

8.8.4 Escenaris de sensibilitat..............................................................................192 
8.8.4.1 Escenari optimista ................................................................................................192 
8.8.4.2 Escenari pessimista .............................................................................................193 

 

 



 

 

 pla econòmic i financer 

180 

8 Pla econòmic i financer 

8.1 Previsió d’inversions i amortitzacions 

8.1.1 Inversions inicials 

El pla d’inversions que caldrà realitzar inicialment per començar la nostra activitat és el 

següent: 

Total inversió 23.853,29 €      

Despeses d'establiment 829,14 €             
Despeses de constitució 829,14 €               

Immobilitzat immaterial 2.025,87 €          
Patents i marques 145,87 €               
Aplicacions informàtiques 1.880,00 €            

Immobilitzat material 20.998,28 €        
Instal·lacions 17.511,94 €          
Mobiliari 3.451,34 €            
Equips 35,00 €                 

Inversió inicial

 

Despeses de constitució i posada en funcionament 

A continuació tenim el llistat de totes les despeses que haurem de fer per tal de poder 

constituir la Societat Limitada, tal i com hem comentat en el punt 7 Aspectes Jurídics, i posar 

en marxa l’empresa. 

Despeses de constitució 829,14 €               
Certificat negatiu 18,03 €                    
Escriptura 207,25 €                  
Còpies 24,49 €                    
Liquidació ITPYAJD 360,00 €                  
Reg. Merc. - Provisió Fons 94,91 €                    
Reg. Merc. - Cost 37,82 €                    
Llibres 86,64 €                     
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Patents i marques 

A continuació es detallen els costos de registre del nom comercial i de la web de la societat: 

Patents i marques 145,87 €               
Registre nom comercial 121,23 €                  
Registre pàgina web 24,64 €                     

Aplicacions informàtiques 

Com ja hem comentat en altres punts, ens caldran diverses eines informàtiques per portar a 

terme la nostra activitat. Els ordinadors de renting ja porten algunes eines com ara MS Office i 

un antivirus, però tot i això encara necessitarem altres aplicacions com ara AutoCAD, Adobe 

Writer i altres eines més específiques de les tasques que realitzem, com ara software especial 

per al feng shui. 

Hem comentat també que utilitzarem altres eines informàtiques, com ara un CRM o altres 

eines de gestió de comptabilitat. Aquestes eines es poden descarregar gratuïtament des de 

determinades pàgines d’internet (almenys mòduls bàsics que són els que necessitem), així 

que no caldrà fer cap inversió en aquestes. 

Dins d’aquest punt englobem també el disseny i posada en funcionament de la pàgina web 

corporativa. 

Aplicacions informàtiques 1.880,00 €            
Web 800,00 €                  
Software divers 1.080,00 €                

Instal·lacions 

Com ja s’ha comentat en el punt 5.3.2 Locals i instal·lacions hem llogat un despatx que 

reformarem per tal d’adaptar-lo a la imatge d’empresa que volem donar i per a que sigui una 

mostra dels serveis que podem oferir als nostres clients. 

Els subministrament d’aigua, gas, llum, electricitat i telèfon són serveis que ja estan donats 

d’alta i només caldrà canviar els noms del contracte. Pel que fa al servei telefònic ADSL que 

contractarem caldrà pagar l’alta i el mòdem ADSL, l’alta la considerarem en aquest apartat i el 

mòdem el tindrem en compte a les aplicacions informàtiques. 

Per tant, en aquest apartat considerarem: 
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Instal·lacions 17.511,94 €          
Reforma 17.453,84 €             
Alta ADSL 58,10 €                     

Mobiliari i útils d’oficina 

Inclourem dins d’aquest punt tots els mobles que seran necessaris comprar per començar la 

nostra activitat. Aquests mobles són els que s’han comentat en el punt 5.3.2 Locals i 

instal·lacions i el detall dels mateixos es troba en l’Annex. 

A més d’aquest mobles també comprarem dos telèfons bàsics per al despatx. 

Mobiliari 3.451,34 €            
Mobiliari segons pressupost 3.421,34 €               
2 telfs 30,00 €                     

Equips informàtics 

Hem decidit fer un renting dels equips informàtics, exceptuant el mòdem ADSL que comprem 

al contractar el servei ADSL de la línia telefònica. 

Equips 35,00 €                 
Mòdem ADSL 35,00 €                     

8.1.2 Finançament 

El pla de finançament recull les fonts de finançament que s’utilitzaran per dur a terme les 

inversions que s’han comentat en el punt anterior. 

Recursos Propis 

Per iniciar la nostra empresa farem una aportació de recursos propis de 36.000 €, repartits a 

parts iguals entre les dues sòcies. Aquest import es desemborsarà a l’inici de les operacions i 

quedarà dipositat en un compte bancari mancomunat a nom de l’empresa. 

Crèdits o préstecs 

Per tal de poder fer front a les necessitats que tindrem a l’empresa durant el primer any 

d’activitat caldrà demanar un préstec a llarg termini per un import de 39.000 €. 
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Hem mirat diverses opcions i la que ens hem decantat per una de les més barates i de menor 

impacte en termes de cost de gestió inicial. La opció que hem escollit és la línea ICO (Instituto 

de Crédito Oficial Español) de finançament a les petites i mitjanes empreses per al 2006. 

Les condicions d’aquest préstec es poden trobar en l’annex del pla econòmic i financer, i 

d’entre les opcions que dóna hem escollit liquidar el préstec en 5 anys en quotes periòdiques 

mensuals fixes vençudes a un tipus aproximat del 5,5 % anual màxim i amb un període d’un 

any de carència, ja que durant el primer any no ens convé tenir més despeses de les 

necessàries. 

8.1.3 Amortitzacions 

Les amortitzacions aplicades a la inversió inicial es detallen a continuació segons els anys a 

amortitzar: 

Anys Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Total amortització 2.140,35 €       2.195,61 €     2.195,61 €     2.223,94 €     2.223,94 €     

Despeses d'establiment 165,83 €             165,83 €          165,83 €          165,83 €          165,83 €          
5 Despeses de constitució 165,83 €               165,83 €            165,83 €            165,83 €            165,83 €            

Immobilitzat immaterial 655,84 €             655,84 €          655,84 €          695,84 €          695,84 €          
5 Patents i marques 29,17 €                 29,17 €              29,17 €              29,17 €              29,17 €              
3 Aplicacions informàtiques 626,67 €               626,67 €            626,67 €            666,67 €            666,67 €            

Immobilitzat material 1.318,68 €          1.373,94 €       1.373,94 €       1.362,27 €       1.362,27 €       
20 Instal·lacions 875,60 €               875,60 €            875,60 €            875,60 €            875,60 €            
8 Mobiliari 431,42 €               486,68 €            486,68 €            486,68 €            486,68 €            
3 Equips 11,67 €                 11,67 €              11,67 €              -  €                  -  €                  

Amortitzacions

 

En aquesta taula d’amortitzacions també hi apareixen les reinversions que es fan a posteriori a 

la inicial i que es veuen reflectides en la taula que segueix: 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Total inversió 23.853,29 €      368,97 €       -  €         2.000,00 €     -  €          

Despeses d'establiment 829,14 €             -  €              -  €           -  €                -  €            
Despeses de constitució 829,14 €               -  €                -  €             -  €                  -  €              

Immobilitzat immaterial 2.025,87 €          -  €              -  €           2.000,00 €       -  €            
Patents i marques 145,87 €               -  €                -  €             -  €                  -  €              
Aplicacions informàtiques 1.880,00 €            -  €                -  €             2.000,00 €         -  €              

Immobilitzat material 20.998,28 €        368,97 €         -  €           -  €                -  €            
Instal·lacions 17.511,94 €          -  €                -  €             -  €                  -  €              
Mobiliari 3.451,34 €            368,97 €           -  €             -  €                  -  €              
Equips 35,00 €                 -  €                -  €             -  €                  -  €              

Inversió i reinversió
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8.2 Sistema de cobrament als clients 

A l’igual que altres empreses del sector, ADVA Epais Consultors ha establert que cobrarà el 

50% del pressupost quan el client ens encarregui el projecte, i el 50 % restant quan es finalitzin 

els treballs. 

Com ja s’ha comentat en el punt 5.1.1.1.3 Facturar i cobrar, aquesta política de cobraments 

podria variar lleugerament en alguns casos puntuals. Aquestes variacions que es podrien 

donar, per exemple perquè es tracta d’un client que ens genera un alt volum de facturació 

perquè ens sol·licita molts projectes, s’haurien de negociar i quedarien recollides en el 

contracte que pertoqués. De totes maneres, no creiem pas que aquesta possibilitat passi a ser 

de pràctica habitual. 

8.3 Sistema de pagament als proveïdors 

Pel tipus de negoci que hem definit, és molt probable que no ens trobem amb grans 

pagaments a fer a proveïdors. 

La majoria de despeses que tindrem es poden suportar fent el pagament en efectiu, i si en 

algun cas fos necessari fer algun tipus de fraccionament o ajornament del pagament 

negociaríem les condicions amb el proveïdor. 

Pel que fa a la possibilitat d’haver de necessitar mà d’obra puntual per realitzar alguns 

projectes, el que faríem és pagar al recurs quan aquest finalitzi els seus serveis, que serà quan 

nosaltres també ingressarem el segon pagament del client. En tot cas, també podríem 

negociar amb el recurs puntual la manera de pagar-lo i ajustar-nos al que més ens interessi. 

8.4 Compte de resultats 

En la taula que segueix apareix l’evolució del compte de resultats de l’empresa en els primers 

5 anys d’activitat. 

Podem veure que aquesta evolució és molt favorable i, tenint compte l’activitat comercial i la 

inexistència de costos variables, el segon any ja es poden arribar a generar beneficis nets. 
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Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Ingressos 63.585,08 €        242.484,52 €      352.709,25 €      445.488,67 €      543.337,01 €      
ADVA Espais Formació 24.450,00 €             56.753,00 €             60.524,35 €             71.518,98 €             81.036,63 €             
ADVA Espais Consultors 39.135,08 €             116.258,02 €           142.566,18 €           177.737,78 €           217.142,05 €           
ADVA Espais Manteniment -  €                       69.473,50 €             149.618,73 €           196.231,91 €           245.158,33 €           

Despeses d'Explotació 100.974,52 €      133.590,00 €      140.075,42 €      152.487,21 €      152.478,91 €      
Despeses personal 78.600,00 €             106.110,00 €           111.415,50 €           116.986,28 €           121.786,06 €           

Despeses generals 22.374,52 €             27.480,00 €             28.659,92 €             35.500,94 €             30.692,84 €             

Lloguer instal·lacions 4.327,32 €               4.500,41 €               4.680,43 €               4.867,65 €               5.062,35 €               
Rentings informàtics 1.992,00 €               2.460,00 €               2.460,00 €               2.460,00 €               2.460,00 €               
Subministres (llum, aigua, telf's) 1.360,00 €               1.414,40 €               1.470,98 €               1.529,82 €               1.591,01 €               
Llum 300,00 €                  312,00 €                  324,48 €                  337,46 €                  350,96 €                  
Aigua 160,00 €                  166,40 €                  173,06 €                  179,98 €                  187,18 €                  
Telèfon fix + ADSL 300,00 €                  312,00 €                  324,48 €                  337,46 €                  350,96 €                  
Telèfons mòbils 600,00 €                  624,00 €                  648,96 €                  674,92 €                  701,92 €                  
Material d'oficina 450,00 €                  468,00 €                  486,72 €                  506,19 €                  526,44 €                  
Assegurances 400,00 €                  416,00 €                  600,00 €                  624,00 €                  648,96 €                  
Despeses Gestoria/Assessoria 2.000,00 €               2.080,00 €               2.163,20 €               2.249,73 €               2.339,72 €               
Marketing 11.845,20 €             16.141,19 €             16.798,60 €             23.263,56 €             18.064,37 €             
Díptics 1.700,00 €               2.652,00 €               2.758,08 €               3.824,54 €               2.983,14 €               
Assistència a Fires 6.285,20 €               9.770,59 €               10.161,42 €             14.403,04 €             10.990,59 €             
Gadgets promocionals 1.910,00 €               2.979,60 €               3.140,10 €               4.296,98 €               3.351,64 €               
Hosting pàgina web 180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  180,00 €                  
Registre i renovacio domini .cat -  €                       35,00 €                    35,00 €                    35,00 €                    35,00 €                    
Registre i renovacio domini .es 70,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    24,00 €                    
Adwords 1.200,00 €               -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       
Banners 500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  500,00 €                  

Resultat Brut d'Explotació 37.389,44 €-        108.894,52 €      212.633,83 €      293.001,46 €      390.858,10 €      

Dotació a l'amortització 2.140,35 €               2.195,61 €               2.195,61 €               2.223,94 €               2.223,94 €               

Resultat Net d'Explotació 39.529,79 €-        106.698,91 €      210.438,22 €      290.777,52 €      388.634,16 €      

Resultats Financers 2.145,00 €-               528,70 €                  4.534,27 €               9.268,35 €               17.182,56 €             

Ingressos financers -  €                       2.450,00 €               5.950,00 €               10.150,00 €             17.500,00 €             
Despeses financeres 2.145,00 €               1.921,30 €               1.415,73 €               881,65 €                  317,44 €                  

Benefici abans d'impostos (BAI) 41.674,79 €-        107.227,60 €      214.972,49 €      300.045,87 €      405.816,73 €      

Impost de societats (35%) -  €                       22.943,48 €             75.240,37 €             105.016,06 €           142.035,85 €           

Benefici després d'impostos 41.674,79 €-        84.284,12 €        139.732,12 €      195.029,82 €      263.780,87 €      

Compte de Resultats

 

Podem observar que el primer any, i tenint en compte que es tracta de l’inici de l’activitat i que 

hem fet una important despesa en inversió per habilitar el local els resultats són negatius. 

Cal tenir en compte també que aquests resultats s’han previst suposant certa estabilitat en la 

macroeconomia i que la inflació és força estable i no supera valors de 5%. 

8.5 Càlcul del punt mort (punt d’equilibri) 

El punt d’equilibri defineix el número de vendes necessàries per cobrir els costos i no tenir 

pèrdues. 

En el nostre cas trobar un número concret d’unitats a vendre és impossible, ja que oferim 

diversos tipus de servei, que es facturen o bé per hores o bé per m2, i el pressupost d’aquests 

projectes pot ser molt diferent. Així que el que buscarem és el volum global de vendes que 

hauríem de facturar per cobrir aquests costos. 
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Com ja hem comentat abans, en el nostre cas no considerem costos variables, tots són fixes, 

així que el punt d’equilibri l’assolirem quan les vendes siguin iguals als costos fixes. 

Càlcul punt mort Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Costos fixes 100.974,52 133.590,00 140.075,42 152.487,21 152.478,91

Marge Brut 100% 100% 100% 100% 100%

Punt Mort 100.974,52 133.590,00 140.075,42 152.487,21 152.478,91

Vendes 63.585,08 242.484,52 352.709,25 445.488,67 543.337,01
Excès o dèficit -37.389,44 108.894,52 212.633,83 293.001,46 390.858,10

 

Com podem veure en aquesta taula, amb les vendes que tenim el primer any no aconseguim 

assolir aquest punt d’equilibri, però a partir del segon any i tenint en compte que la nostra 

quota de mercat va creixent sí que ja assolim i superem amb escreix aquest punt mort. 

8.6 Pla de tresoreria 

Al quadre que apareix a la pàgina següent es pot veure representat el pressupost de tresoreria 

de cara al primer any d’activitat de l’empresa. 

Queden clarament reflexats els ingressos que té l’empresa i totes les despeses. 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total Any 1

Saldo inicial -  €                 38.911,63 €         32.824,68 €          27.480,13 €         19.363,58 €         9.842,89 €         5.658,34 €         2.077,75 €         689,16 €              127,44 €              3.820,49 €           10.227,55 €         -  €                      

Cobraments d'Explotació -  €                   974,40 €                1.670,40 €              2.134,40 €              2.134,40 €              2.830,40 €           5.788,76 €           6.658,76 €           10.976,36 €            12.958,00 €            13.468,40 €            14.164,40 €            73.758,69 €              

Vendes -  €                     840,00 €                  1.440,00 €                1.840,00 €                1.840,00 €                2.440,00 €             4.990,31 €             5.740,31 €             9.462,38 €                11.170,69 €              11.610,69 €              12.210,69 €              63.585,08 €                 
ADVA Espais Formació -  €                         -  €                            600,00 €                       600,00 €                       600,00 €                       1.200,00 €                 1.800,00 €                 2.550,00 €                 3.750,00 €                    4.250,00 €                    4.250,00 €                    4.850,00 €                    24.450,00 €                     
ADVA Espais Consultoria -  €                         840,00 €                      840,00 €                       1.240,00 €                    1.240,00 €                    1.240,00 €                 3.190,31 €                 3.190,31 €                 5.712,38 €                    6.920,69 €                    7.360,69 €                    7.360,69 €                    39.135,08 €                     
ADVA Espais Manteniment -  €                         -  €                            -  €                             -  €                             -  €                             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                                

IVA repercutit -  €                     134,40 €                  230,40 €                   294,40 €                   294,40 €                   390,40 €                798,45 €                918,45 €                1.513,98 €                1.787,31 €                1.857,71 €                1.953,71 €                10.173,61 €                 

Pagaments d'Explotació 12.056,33 €         6.882,60 €             6.836,20 €              10.072,20 €            11.476,34 €            6.836,20 €           9.190,60 €           7.868,60 €           11.359,32 €            9.086,20 €              6.882,60 €              6.836,20 €              105.383,40 €             

Sous 4.250,00 €             4.250,00 €               4.250,00 €                4.250,00 €                4.250,00 €                4.250,00 €             4.250,00 €             4.250,00 €             4.250,00 €                4.250,00 €                4.250,00 €                4.250,00 €                51.000,00 €                 

IRPF -  €                     -  €                        -  €                         2.250,00 €                -  €                         -  €                      2.250,00 €             -  €                      -  €                         2.250,00 €                -  €                         -  €                         6.750,00 €                   

Seguretat Social 1.550,00 €             1.550,00 €               1.550,00 €                1.550,00 €                1.550,00 €                1.550,00 €             1.550,00 €             1.550,00 €             1.550,00 €                1.550,00 €                1.550,00 €                1.550,00 €                18.600,00 €                 

Lloguer instal·lacions 360,61 €                360,61 €                  360,61 €                   360,61 €                   360,61 €                   360,61 €                360,61 €                360,61 €                360,61 €                   360,61 €                   360,61 €                   360,61 €                   4.327,32 €                   

Rentings informàtics 166,00 €                166,00 €                  166,00 €                   166,00 €                   166,00 €                   166,00 €                166,00 €                166,00 €                166,00 €                   166,00 €                   166,00 €                   166,00 €                   1.992,00 €                   

Subministres 100,00 €                140,00 €                  100,00 €                   100,00 €                   140,00 €                   100,00 €                100,00 €                140,00 €                100,00 €                   100,00 €                   140,00 €                   100,00 €                   1.360,00 €                   
Llum 50,00 €                     -  €                            50,00 €                         -  €                             50,00 €                         -  €                          50,00 €                      -  €                          50,00 €                         -  €                             50,00 €                         -  €                             300,00 €                          
Aigua -  €                         40,00 €                        -  €                             -  €                             40,00 €                         -  €                          -  €                          40,00 €                      -  €                             -  €                             40,00 €                         -  €                             160,00 €                          
Telèfon fix + ADSL -  €                         50,00 €                        -  €                             50,00 €                         -  €                             50,00 €                      -  €                          50,00 €                      -  €                             50,00 €                         -  €                             50,00 €                         300,00 €                          
Telèfons mòbils 50,00 €                     50,00 €                        50,00 €                         50,00 €                         50,00 €                         50,00 €                      50,00 €                      50,00 €                      50,00 €                         50,00 €                         50,00 €                         50,00 €                         600,00 €                          

Material d'oficina 150,00 €                -  €                        -  €                         -  €                         150,00 €                   -  €                      -  €                      -  €                      150,00 €                   -  €                         -  €                         -  €                         450,00 €                      

Assegurances 400,00 €                -  €                        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         400,00 €                      

Despeses Gestoria/Assessoria 166,67 €                166,67 €                  166,67 €                   166,67 €                   166,67 €                   166,67 €                166,67 €                166,67 €                166,67 €                   166,67 €                   166,67 €                   166,67 €                   2.000,00 €                   

Marketing 760,00 €                100,00 €                  100,00 €                   950,00 €                   4.230,60 €                100,00 €                190,00 €                950,00 €                4.164,60 €                100,00 €                   100,00 €                   100,00 €                   11.845,20 €                 

Díptics -  €                         -  €                            -  €                             850,00 €                       -  €                             -  €                          -  €                          850,00 €                    -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             1.700,00 €                       
Assistència a Fires -  €                         -  €                            -  €                             -  €                             3.175,60 €                    -  €                          -  €                          -  €                          3.109,60 €                    -  €                             -  €                             -  €                             6.285,20 €                       
Gadgets promocionals -  €                         -  €                            -  €                             -  €                             955,00 €                       -  €                          -  €                          -  €                          955,00 €                       -  €                             -  €                             -  €                             1.910,00 €                       
Hosting pàgina web 90,00 €                     -  €                            -  €                             -  €                             -  €                             -  €                          90,00 €                      -  €                          -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             180,00 €                          
Registre i renovacio domini .cat -  €                         -  €                            -  €                             -  €                             -  €                             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             -  €                                
Registre i renovacio domini .es 70,00 €                     -  €                            -  €                             -  €                             -  €                             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             70,00 €                            
Adwords 100,00 €                   100,00 €                      100,00 €                       100,00 €                       100,00 €                       100,00 €                    100,00 €                    100,00 €                    100,00 €                       100,00 €                       100,00 €                       100,00 €                       1.200,00 €                       
Banners 500,00 €                   -  €                            -  €                             -  €                             -  €                             -  €                          -  €                          -  €                          -  €                             -  €                             -  €                             -  €                             500,00 €                          

Pagament de l'IVA -  €                         -  €                      -  €                         -  €                            

IVA soportat 4.153,05 €             149,32 €                  142,92 €                   278,92 €                   462,47 €                   142,92 €                157,32 €                285,32 €                451,45 €                   142,92 €                   149,32 €                   142,92 €                   6.658,88 €                   

IVA a pagar 4.153,05 €-             14,92 €-                    87,48 €                     15,48 €                     168,07 €-                   247,48 €                641,13 €                633,13 €                1.062,53 €                1.644,39 €                1.708,39 €                1.810,79 €                3.514,73 €                   

Saldo d'Explotació 12.056,33 €-      5.908,20 €-          5.165,80 €-           7.937,80 €-           9.341,94 €-           4.005,80 €-         3.401,84 €-         1.209,84 €-         382,97 €-              3.871,80 €           6.585,80 €           7.328,20 €           31.624,71 €-            

Cobraments de capital 75.000,00 €         -  €                      -  €                       -  €                      -  €                      -  €                    -  €                    -  €                    -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      75.000,00 €              

Capital 36.000,00 €           

Prèstec a llarg termini 39.000,00 €           

Ingressos financers

Pagaments de capital 24.032,04 €         178,75 €                178,75 €                 178,75 €                 178,75 €                 178,75 €              178,75 €              178,75 €              178,75 €                 178,75 €                 178,75 €                 178,75 €                 25.998,29 €              

Pagament actiu fix 23.853,29 €           

Quota amortització prèstec -  €                     -  €                        -  €                         -  €                         -  €                         -  €                      -  €                      -  €                      -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                            

Quota interés prèstec 178,75 €                178,75 €                  178,75 €                   178,75 €                   178,75 €                   178,75 €                178,75 €                178,75 €                178,75 €                   178,75 €                   178,75 €                   178,75 €                   2.145,00 €                   

Saldo de Capital 50.967,96 €      178,75 €-             178,75 €-              178,75 €-              178,75 €-              178,75 €-            178,75 €-            178,75 €-            178,75 €-              178,75 €-              178,75 €-              178,75 €-              49.001,71 €            

Imposicions a termini fix

Repartiment dividends

Saldo Final 38.911,63 €      32.824,68 €         27.480,13 €          19.363,58 €         9.842,89 €           5.658,34 €         2.077,75 €         689,16 €            127,44 €              3.820,49 €           10.227,55 €         17.377,00 €         17.377,00 €            

Detall Tresoreria (mensual 1er any)
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El quadre de tresoreria dels primers cinc anys d’activitat de l’empresa es pot veure a 

continuació: 

 
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Saldo inicial -  €                 17.377,00 €        53.613,59 €        130.127,94 €      186.873,84 €      

Cobraments d'Explotació 73.758,69 €         281.282,04 €         409.142,73 €         516.766,86 €         630.270,93 €         

Vendes 63.585,08 €           242.484,52 €           352.709,25 €           445.488,67 €           543.337,01 €           
ADVA Espais Formació 24.450,00 €              56.753,00 €                60.524,35 €                71.518,98 €                81.036,63 €                
ADVA Espais Consultoria 39.135,08 €              116.258,02 €              142.566,18 €              177.737,78 €              217.142,05 €              
ADVA Espais Manteniment -  €                         69.473,50 €                149.618,73 €              196.231,91 €              245.158,33 €              

IVA repercutit 10.173,61 €           38.797,52 €             56.433,48 €             71.278,19 €             86.933,92 €             

Pagaments d'Explotació 105.383,40 €       166.242,46 €         214.911,56 €         295.367,30 €         340.173,23 €         

Sous 51.000,00 €           68.850,00 €             72.292,50 €             75.907,13 €             79.702,48 €             

IRPF 6.750,00 €             11.362,50 €             12.605,63 €             13.235,91 €             13.897,70 €             

Seguretat Social 18.600,00 €           25.110,00 €             26.365,50 €             27.683,78 €             28.018,44 €             

Lloguer instal·lacions 4.327,32 €             4.500,41 €               4.680,43 €               4.867,65 €               5.062,35 €               

Rentings informàtics 1.992,00 €             2.460,00 €               2.460,00 €               2.460,00 €               2.460,00 €               

Subministres 1.360,00 €             1.414,40 €               1.470,98 €               1.529,82 €               1.591,01 €               
Llum 300,00 €                   312,00 €                     324,48 €                     337,46 €                     350,96 €                     
Aigua 160,00 €                   166,40 €                     173,06 €                     179,98 €                     187,18 €                     
Telèfon fix + ADSL 300,00 €                   312,00 €                     324,48 €                     337,46 €                     350,96 €                     
Telèfons mòbils 600,00 €                   624,00 €                     648,96 €                     674,92 €                     701,92 €                     

Material d'oficina 450,00 €                468,00 €                  486,72 €                  506,19 €                  526,44 €                  

Assegurances 400,00 €                416,00 €                  600,00 €                  624,00 €                  648,96 €                  

Despeses Gestoria/Assessoria 2.000,00 €             2.080,00 €               2.163,20 €               2.249,73 €               2.339,72 €               

Marketing 11.845,20 €           16.141,19 €             16.798,60 €             23.263,56 €             18.064,37 €             

Díptics 1.700,00 €                2.652,00 €                  2.758,08 €                  3.824,54 €                  2.983,14 €                  
Assistència a Fires 6.285,20 €                9.770,59 €                  10.161,42 €                14.403,04 €                10.990,59 €                
Gadgets promocionals 1.910,00 €                2.979,60 €                  3.140,10 €                  4.296,98 €                  3.351,64 €                  
Hosting pàgina web 180,00 €                   180,00 €                     180,00 €                     180,00 €                     180,00 €                     
Registre i renovacio domini .cat -  €                         35,00 €                       35,00 €                       35,00 €                       35,00 €                       
Registre i renovacio domini .es 70,00 €                     24,00 €                       24,00 €                       24,00 €                       24,00 €                       
Adwords 1.200,00 €                -  €                           -  €                           -  €                           -  €                           
Banners 500,00 €                   500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     

Pagament de l'IVA -  €                     30.131,63 €             48.656,07 €             63.482,04 €             79.225,66 €             

IVA soportat 6.658,88 €             3.308,32 €               3.388,45 €               4.317,15 €               3.620,05 €               

IVA a pagar 3.514,73 €             35.489,21 €             53.045,03 €             66.961,04 €             83.313,87 €             

Saldo d'Explotació 31.624,71 €-      115.039,59 €      194.231,18 €      221.399,56 €      290.097,70 €      

Cobraments de capital 75.000,00 €         2.450,00 €             5.950,00 €             10.150,00 €           17.500,00 €           

Capital -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Prèstec a llarg termini -  €                       -  €                       -  €                       -  €                       

Ingressos financers 2.450,00 €               5.950,00 €               10.150,00 €             17.500,00 €             

Pagaments de capital 25.998,29 €         11.253,00 €           10.884,03 €           12.884,03 €           10.884,03 €           

Pagament actiu fix 368,97 €                  -  €                       2.000,00 €               -  €                       

Quota amortització prèstec -  €                     8.962,73 €               9.468,30 €               10.002,38 €             10.566,59 €             

Quota interés prèstec 2.145,00 €             1.921,30 €               1.415,73 €               881,65 €                  317,44 €                  

Saldo de Capital 49.001,71 €      8.803,00 €-          4.934,03 €-          2.734,03 €-          6.615,97 €          

Imposicions a termini fix 70.000,00 €           100.000,00 €         120.000,00 €         210.000,00 €         

Repartiment dividends -  €                     12.782,80 €           41.919,64 €           58.508,95 €           

Saldo Final 17.377,00 €      53.613,59 €        130.127,94 €      186.873,84 €      215.078,56 €      

Tresoreria

 

Per tal de no tenir un saldo final de tresoreria més elevat del que és necessari a partir del 

segon any hem decidit fer imposicions a termini fix que a més ens reportaran ingressos 

financers. 
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També tenint en compte els beneficis que tindrem i el sou limitat de les dues sòcies hem 

decidit a partir del tercer any fer un repartiment de dividends a parts iguals entre les dues, d’un 

30% dels beneficis obtinguts durant l’any. 

D’aquesta manera, i com comentem posteriorment, aconseguim tenir el disponible necessari 

per fer front als pagament ordinaris i a més obtenir més rendibilitat de part d’aquest disponible 

que passem a immobilitzat financer. 

8.7 Balanç de situació 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

ACTIU 39.089,94 €        143.499,89 €        317.818,63 €         494.340,58 €         730.321,36 €         

Immobilitzat 21.712,94 €        89.886,30 €          187.690,69 €         307.466,75 €         515.242,81 €         

Despeses d'establiment 663,31 €               497,49 €                  331,66 €                  165,83 €                  -  €                        
Despeses de constitució 829,14 €                  829,14 €                    829,14 €                     829,14 €                     829,14 €                     
Amortizació acumulada 165,83 €-                  331,66 €-                    497,49 €-                     663,31 €-                     829,14 €-                     

Immobilitzat immaterial 1.370,03 €             714,19 €                  58,35 €                    1.362,51 €               666,67 €                  
Patents i marques 145,87 €                  145,87 €                    145,87 €                     145,87 €                     145,87 €                     
Aplicacions informàtiques 1.880,00 €               1.880,00 €                 1.880,00 €                  3.880,00 €                  3.880,00 €                  
Amortizació acumulada 655,84 €-                  1.311,68 €-                 1.967,52 €-                  2.663,36 €-                  3.359,20 €-                  

Immobilitzat material 19.679,60 €           18.674,62 €             17.300,68 €             15.938,41 €             14.576,14 €             
Instal·lacions 17.511,94 €             17.511,94 €               17.511,94 €                17.511,94 €                17.511,94 €                
Mobiliari 3.451,34 €               3.820,30 €                 3.820,30 €                  3.820,30 €                  3.820,30 €                  
Equips 35,00 €                    35,00 €                      35,00 €                       35,00 €                       35,00 €                       
Amortizació acumulada 1.318,68 €-               2.692,62 €-                 4.066,56 €-                  5.428,83 €-                  6.791,10 €-                  

Immobilitzat financer -  €                     70.000,00 €             170.000,00 €           290.000,00 €           500.000,00 €           
Imposicions a termini fix -  €                       70.000,00 €               170.000,00 €              290.000,00 €              500.000,00 €              

Actiu Circulant 21.712,94 €        89.886,30 €          187.690,69 €         307.466,75 €         515.242,81 €         

Tresoreria 17.377,00 €           53.613,59 €             130.127,94 €           186.873,84 €           215.078,56 €           

PASSIU 39.089,94 €        143.499,89 €        317.818,63 €         494.340,58 €         730.321,36 €         

Passiu Fix 24.362,48 €        99.178,30 €          216.125,24 €         358.668,83 €         563.940,76 €         

Fons propis 5.674,79 €-             78.609,33 €             205.558,65 €           358.668,83 €           563.940,76 €           
Capital Social 36.000,00 €             36.000,00 €               36.000,00 €                36.000,00 €                36.000,00 €                
Reserves -  €                       41.674,79 €-               29.826,53 €                127.639,01 €              264.159,88 €              
Beneficis 41.674,79 €-             84.284,12 €               139.732,12 €              195.029,82 €              263.780,87 €              

Exigible a llarg termini 30.037,27 €           20.568,98 €             10.566,59 €             -  €                        -  €                        
Deutes amb entitats de crèdit 30.037,27 €             20.568,98 €               10.566,59 €                -  €                          -  €                          

Passiu Circulant 14.727,46 €        44.321,58 €          101.693,39 €         135.671,75 €         166.380,61 €         

Exigible a curt termini 8.962,73 €             9.468,30 €               10.002,38 €             10.566,59 €             -  €                        
Deutes amb entitats de crèdit 8.962,73 €               9.468,30 €                 10.002,38 €                10.566,59 €                -  €                          

Administracions Públiques 5.764,73 €             34.853,29 €             91.691,00 €             125.105,16 €           166.380,61 €           
Acreedors 5.764,73 €               34.853,29 €               91.691,00 €                125.105,16 €              166.380,61 €              

Balanç

 

8.8 Anàlisis econòmic i financer 

8.8.1 Ràtios financers 

8.8.1.1 Ràtios de solvència a curt termini 

Per tal de treure conclusions sobre la solvència a curt termini, calcularem una sèrie de ràtios 

que ens donaran informació sobre el pes que té l’actiu circulant sobre altres valors del balanç. 
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Fòrmula càlcul Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Ratio liquiditat AC / Exig. CT 1,94 5,66 13,01 17,69 0,00
Ratio disponibilitat Disponible / PC 1,18 1,21 1,28 1,38 1,29

Ratios solvència a curt termini

 

Ràtio liquiditat 

L’evolució d’aquest ràtio ens indica que cada cop tenim més actiu circulant i que l’exigible a 

curt termini és cada cop inferior, fins que retornem el crèdit que havíem demanat a l’inici. En tot 

cas queda clar que tenim liquiditat necessària per a fer front als pagaments ordinaris. 

Ràtio disponibilitat 

L’evolució d’aquest ràtio ens indica que sempre tenim el disponible necessarri per a pagar la 

totalitat de la suma de partides exigibles a curt termini. 

Per tal de mantenir aquest ràtio sempre estable i al voltant del valor 1, i no tenir a caixa més 

disponible del necessari el que hem fet és fer imposicions a termini fix a partir del segon any, 

de manera que passem actiu circulant a immobilitzat financer. 

8.8.1.2 Ràtios de disponibilitat a llarg termini 

Per tal de treure conclusions sobre la solvència a llarg termini, calcularem una sèrie de ràtios 

que ens donaran informació sobre el pes que té l’actiu fix sobre altres valors del balanç. 

Fòrmula càlcul Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Endeutament Passiu Exigible / Total Passiu 0,87 2,21 2,83 3,64 4,39
Ratio de garantia (Actiu Total - Actiu Fictici)/Passiu Exig. Total 0,86 2,20 2,83 3,64 4,39

Ratios solvència a llarg termini

 

Endeutament 

Aquest ràtio ens mostra que durant el primer any estem molt endeutats i els fons propis no són 

suficients per cobrir l’endeutament de la societat. De fet, el crèdit que hem sol·licitat al banc és 

superior al capital aportat. 

A partir del segon any i tenint en compte que ja obtenim beneficis aquesta tendència s’inverteix 

i amb el temps augmenta la nostra autonomia. 
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Ràtio de garantia 

El fet que el primer any aquest ràtio estigui per sota d’1 significa que el pes del deute que 

tenim és força considerable i fins i tot ens podria fer pensar en una possible suspensió de 

pagaments, però ja veiem que a partir del segon any això canvia radicalment. 

8.8.2 Anàlisis de la rendibilitat 

Fòrmula càlcul Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

ROE Beneficis Nets / Recursos Propis 734,38% 107,22% 67,98% 54,38% 46,77%
ROA (Beneficis Nets + Deute financer (1-t))/Actiu Total -103,05% 59,60% 44,26% 39,57% 36,15%

ROI
(Beneficis Nets + Deute financer (1-t))/(Recursos 

Propis + Exigible Financer)
-120,87% 78,73% 62,20% 52,98% 46,81%

Rendibilitat financera

 

Rendibilitat financera (ROE) 

El primer any no tenim beneficis, per tant, el valor que ens dóna no té sentit, però observant el 

següents anys veiem que el ROE té valors elevats que indiquen la rendibilitat dels recursos 

propis. 

Rendibilitat econòmica de l’actiu (ROA) 

El primer any no tenim beneficis, per tant, el valor que ens dóna no té sentit, però observant el 

següents anys veiem que el ROA té valors elevats que indiquen una rendibilitat força important 

dels actius. 

Rendibilitat de les inversions (ROI) 

El primer any no tenim beneficis, per tant, el valor que ens dóna no té sentit, però observant el 

següents anys veiem que el ROI té valors elevats que indiquen una rendibilitat força important 

de les inversions. 
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8.8.3 VAN i TIR    

CASH FLOW

Inversió inicial Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Vendes 63.585,08 €     242.484,52 €      352.709,25 €      445.488,67 €      543.337,01 €      
Despeses 100.974,52 €   133.590,00 €      140.075,42 €      152.487,21 €      152.478,91 €      

Resultat Brut d'Explotació 37.389,44 €-     108.894,52 €      212.633,83 €      293.001,46 €      390.858,10 €      

Amortitzacions 2.140,35 €       2.195,61 €          2.195,61 €          2.223,94 €          2.223,94 €          

Resultat Nét d'Explotació 39.529,79 €-     106.698,91 €      210.438,22 €      290.777,52 €      388.634,16 €      

Impost Societats -  €                22.943,48 €        75.240,37 €        105.016,06 €      142.035,85 €      

BAI 39.529,79 €-     83.755,42 €        135.197,85 €      185.761,47 €      246.598,31 €      

CASH FLOW (BAI + Amortitzacions) 75.000,00 €-       37.389,44 €-    85.951,03 €      137.393,46 €    187.985,41 €    248.822,25 €    

Projecte Inversió 75.000,00 €-       34.713,76 €-    74.089,44 €      109.957,25 €    139.680,11 €    171.653,33 €    

Finançament propi 36.000,00 €         3.600,00 €-       3.600,00 €-          3.600,00 €-          3.600,00 €-          39.600,00 €-        
Finançament aliè 39.000,00 €         2.145,00 €-       10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        

Projecte de Finançament 75.000,00 €       5.745,00 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      50.484,03 €-      

Projecte agregat -  €                  40.458,76 €-    59.605,41 €      95.473,22 €      125.196,08 €    121.169,30 €     

Cost Fin. Propi: 10%
Cost. Fin. Aliè: 5,5%
Cost Fin. Total: 7,7%

 

VAN: 358.067,07 €  
TIR: 70,4%
VFN: 546.324,12 €  
PAYBACK: 2 anys 3 mesos 27 dies

 

En els resultats obtinguts podem observar que el primer any tenim un cash-flow negatiu 

perquè encara no hem aconseguit cobrir les despeses d’estructura, però a partir del segon 

any ja aconseguim un nivell de vendes superior al punt d’equilibri i el cash flow ja és positiu. 

8.8.4 Escenaris de sensibilitat 

8.8.4.1 Escenari optimista 

La suposició que hem fet per l’escenari optimista és un increment de les vendes d’un 10% en 

relació a les vendes que havíem considerat en l’escenari realista. 

La taula de previsió de vendes optimista es troba en l’annex del pla econòmic i financer i amb 

aquestes noves dades obtenim el cash flow que es presenta a continuació. 
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CASH FLOW - Escenari optimista

Inversió inicial Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Vendes 64.679,27 €     260.622,83 €      382.100,92 €      484.592,75 €      592.855,76 €      
Despeses 100.974,52 €   133.590,00 €      140.075,42 €      152.487,21 €      152.478,91 €      

Resultat Brut d'Explotació 36.295,26 €-     127.032,83 €      242.025,50 €      332.105,54 €      440.376,86 €      

Amortitzacions 2.140,35 €       2.195,61 €          2.195,61 €          2.223,94 €          2.223,94 €          

Resultat Nét d'Explotació 38.435,61 €-     124.837,22 €      239.829,89 €      329.881,59 €      438.152,91 €      

Impost Societats -  €                29.674,86 €        85.527,45 €        118.702,48 €      159.367,42 €      

BAI 38.435,61 €-     95.162,36 €        154.302,44 €      211.179,11 €      278.785,50 €      

CASH FLOW (BAI + Amortitzacions) 75.000,00 €-       36.295,26 €-    97.357,97 €      156.498,04 €    213.403,05 €    281.009,44 €    

Projecte Inversió 75.000,00 €-       36.295,26 €-    97.357,97 €      156.498,04 €    213.403,05 €    281.009,44 €    

Finançament propi 36.000,00 €         3.600,00 €-       3.600,00 €-          3.600,00 €-          3.600,00 €-          39.600,00 €-        
Finançament aliè 39.000,00 €         2.145,00 €-       10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        

Projecte de Finançament 75.000,00 €       5.745,00 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      50.484,03 €-      

Projecte agregat -  €                  42.040,26 €-    82.873,94 €      142.014,01 €    198.919,02 €    230.525,41 €     

Cost Fin. Propi: 10%
Cost. Fin. Aliè: 5,5%
Cost Fin. Total: 7,7%

 

VAN: 420.485,18 €  
TIR: 78,0%
VFN: 640.797,58 €  
PAYBACK: 2 anys 2 mesos 11 dies

 

En aquest cas continuem tenint un cash flow negatiu en el primer any perquè amb les vendes 

previstes no arribem al punt d’equilibri, però veiem que la taxa de rendibilitat interna és 

superior a la de l’escenari realista i aconseguim recuperar la inversió en menys temps. 

8.8.4.2 Escenari pessimista 

La suposició que hem fet per l’escenari pessimista és una disminució de les vendes d’un 10% 

en relació a les vendes que havíem considerat en l’escenari realista. 

La taula de previsió de vendes optimista es troba en l’annex del pla econòmic i financer i amb 

aquestes noves dades obtenim el cash flow que es presenta a continuació. 
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CASH FLOW - Escenari pessimista

Inversió inicial Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5

Vendes 31.046,00 €     210.051,61 €      313.569,98 €      394.487,81 €      483.259,01 €      
Despeses 100.974,52 €   133.590,00 €      140.075,42 €      152.487,21 €      152.478,91 €      

Resultat Brut d'Explotació 69.928,52 €-     76.461,60 €        173.494,56 €      242.000,59 €      330.780,10 €      

Amortitzacions 2.140,35 €       2.195,61 €          2.195,61 €          2.223,94 €          2.223,94 €          

Resultat Nét d'Explotació 72.068,87 €-     74.265,99 €        171.298,95 €      239.776,65 €      328.556,16 €      

Impost Societats -  €                203,29 €             61.541,63 €        87.165,75 €        121.008,55 €      

BAI 72.068,87 €-     74.062,71 €        109.757,33 €      152.610,90 €      207.547,61 €      

CASH FLOW (BAI + Amortitzacions) 75.000,00 €-       69.928,52 €-    76.258,32 €      111.952,94 €    154.834,84 €    209.771,55 €    

Projecte Inversió 75.000,00 €-       69.928,52 €-    76.258,32 €      111.952,94 €    154.834,84 €    209.771,55 €    

Finançament propi 36.000,00 €         3.600,00 €-       3.600,00 €-          3.600,00 €-          3.600,00 €-          39.600,00 €-        
Finançament aliè 39.000,00 €         2.145,00 €-       10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        10.884,03 €-        

Projecte de Finançament 75.000,00 €       5.745,00 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      14.484,03 €-      50.484,03 €-      

Projecte agregat -  €                  75.673,52 €-    61.774,29 €      97.468,91 €      140.350,81 €    159.287,52 €     

Cost Fin. Propi: 10%
Cost. Fin. Aliè: 5,5%
Cost Fin. Total: 7,7%

 

VAN: 255.476,97 €  
TIR: 51,5%
VFN: 393.645,16 €  
PAYBACK: 2 anys 9 mesos 28 dies

 

En aquest cas continuem tenint un cash flow negatiu, i bastant superior als anteriors, en el 

primer any perquè amb les vendes previstes no arribem al punt d’equilibri. Evidentment, la taxa 

de rendibilitat interna és inferior a la de l’escenari realista i necessitem més temps per 

recuperar la inversió. 

En general, tot i trobar-nos en l’escenari pessimista les rendibilitats són força elevades. 
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