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• Decisions estructurals: Les relacionades amb les funcions bàsiques 
de l’empresa.

• Elecció del nom i forma jurídica
• Localització

U5. La creació de l’empresa

1. Posada en marxa

EiE

• Localització
• Mètode de finançament
• Desenvolupament del proveïdor
• Sistema de producció
• Política comercial

— Decisions organitzatives: Les relacionades amb la gestió de l’empresa
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— Decisions organitzatives: Les relacionades amb la gestió de 
l’empresa:

— Elecció i implantació de la cultura organitzativa adequada.

U5. La creació de l’empresa

1. Posada en marxa

EiE

— Elecció i implantació de la cultura organitzativa adequada.
— Organització del sistema d’administració i control ( comptabilitat, 

documentació, etc...)
— Política de recursos humans
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El pla d’empresa és el document que identifica, descriu i analitza les 
oportunitats de negoci, examina la viabilitat tècnica, econòmica i 
financera d’aquesta oportunitat.

U5. La creació de l’empresa

2. Pla d’empresa:
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En definitiva : és necessari analitzar i valorar les idees i les oportunitats de 

negoci, en especial, la seva viabilitat tècnica (puc?), la seva viabilitat

econòmica (és rendible?) i, per últim, la seva viabilitat financera (tinc

diners?). Per això, existeix una eina, el pla de negocis o business plan.

El document ha de ser:

• Atractiu
• Ordenat
• Comprensible
• Rigorós
• Realista
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�La febre del fundador i la pèrdua d'objectivitat:

Problema: sobrevalorar el potencial del producte o servei.

Solució: elaborar un pla d'empresa i sotmetre'l a avaluacions externes. 

U5. La creació de l’empresa

3. Erros més freqüènts d’un Pla d’empresa:
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Solució: elaborar un pla d'empresa i sotmetre'l a avaluacions externes. 

�Triar malament els companys de viatge:

Problema: es refereix a no triar bé l'equip, els socis.

Solución: l'equip al complet ha de suplir les mancances de l'emprenedor. 

�Falta d'orientació al mercat:

Problema: moltes vegades confonem els nostres somnis amb allò que el 

mercat necessita.

Solució: elaborar un estudi de mercat que digui: a quin client em dirigesc, què

necessita, per què em comprarà, quina quantitat em comprarà. 
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�No tenir estratègia competitiva:

Problema: no s'ha definit l'estratègia competitiva, per què serem més

competitius: estratègia de diferenciació o estratègia de lideratge en costos.

Solució: ha de definir-se una estratègia i tenir molt clar quin és el negoci (què

U5. La creació de l’empresa

3. Erros més freqüènts d’un Pla d’empresa:
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Solució: ha de definir-se una estratègia i tenir molt clar quin és el negoci (què

faig, a qui va dirigit i com ho he de fer); definir l'element que ens farà més

competitius. 

�Menysprear la competència:
Problema: l'emprenedor tendeix a no estudiar la competència.

Solució: identificar els competidors, les seves estratègies..., no oblidar els

productes substitutius. En definitiva, vigilar els competidors. 
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No calcular la dimensió correcta del mercat:

Problema: en no analitzar el mercat, es desconeix quina és la grandària del 

mercat, quin és el seu creixement, en quin moment d'acceptació tecnològica es 

troba el consumidor; en definitiva, no se sap quina és la venda d'oportunitats

U5. La creació de l’empresa

3. Erros més freqüènts d’un Pla d’empresa:
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del mercat.

Solució: conèixer les dimensions de la finestra d'oportunitats tot analitzant el 

mercat. 

Desconeixement del negoci:

Problema: no se sap amb exactitud què fer, a qui va dirigit el negoci, com es fa, 

què el diferencia de la resta, on són les claus d'èxit ?

Solució: comprendre el sector, les seves normes i les claus, identificar els

protagonistes, conèixer els seus interessos. Identificar els factors clau de l'èxit. 
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No conèixer l'estructura dels costos:

Problema: no es coneix quin és el llindar de rendibilitat, quines són les 

despeses fixes, les despeses variables… Tot això duu al problema de fixar

malament els preus.

U5. La creació de l’empresa

3. Erros més freqüènts d’un Pla d’empresa:

EiE

Solución: calcular el llindar de rendibilitat. Elaborar un pla economicofinancer

amb diferents escenaris per minimitzar els riscos. 

Començar amb recursos inadequats:

Problema: no se sap exactament quins recursos es necessiten ni què valen 

aquests recursos, ni quina quantitat és necessari vendre per amortitzar

aquests recursos.

Solución: identificar els recursos clau per explotar l'oportunitat. Elaborar un pla

d'inversions -especialment les inicials- i de finançament d'aquestes inversions. 
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No planificar les inversions:

Problema: a part de no saber quins recursos es necessiten, tampoc no se sap

quins són els realment importants per aprofitar l'oportunitat. Moltes vegades

pecam del famós "ja que hi som…".

U5. La creació de l’empresa

3. Erros més freqüènts d’un Pla d’empresa:

EiE

Solución: Planificar les inversions realment necessàries a través d'un pla

d'inversions i establir prioritats. 

Falta de planificació comercial:

Problema: el producte no es ven tot sol. No basta saber fer el producte, també 

s'ha de saber vendre'l.

Solución: Elaborar un pla de màrqueting. Un bon comercial. 
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Elaborar un pla d'empresa ens ajuda perquè:

Ens fa reflexionar i així madurar el nostre projecte.

Ens ajuda a valorar la viabilitat dels projectes: viabilitat tècnica, 

U5. La creació de l’empresa

3. El per què de la importància d’un Pla d’empresa:
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comercial, tecnològica i econòmica.

Ens serveix com una eina de planificació estratègica: serveix de base per 
cohesionar l'equip promotor del projecte, permet definir clarament els
càrrecs i les responsabilitats i verificar que estiguin d'acord quant als
objectius i l'estratègia a seguir.

Externament, és una esplèndida carta de presentació del projecte a 
terceres persones, que pot servir per sol·licitar suport financer, cercar 
socis, contactar amb proveïdors, administracions, etc.
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1.- Idea de negoci

Descriure breument la idea de negoci, intentat respondre a les següents

preguntes: Què faig? A Qui va dirigit? Com ho faig?

U5. La creació de l’empresa

4. Esquema d’un Pla d’empresa:
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2.- Estudi de mercat

Analitzar l'entorn per a esbrinar: on, quan, com, perquè, qui, que quantitats, 

baix quins preus …podem vendre / comprar productes / serveis tenint en 

compte el macroentorn ( factors polítics, demogràfics, jurídics, soci– culturals o 

tecnològics) i microentorns ( clients, proveïdors i competidors, i competència.). 

De l'estudi de mercat, de realitzat un anàlisi DAFO: Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats), és a dir: Els punts forts i febles de l'empresa: 

avantatges i limitacions internes. D'aquí traurem les debilitats i fortaleses

(internes) del projecte. Els punts forts i febles del mercat, de l'entorn. D'aquí

traurem les oportunitats i amenaces (externes) al projecte
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3.- Pla de màrqueting

Definir l'estratègia comercial que s'utilitzarà per arribar al mercat objectiu. Més

concretament el pla de màrqueting tindrà en compte tota la informació

recaptada en l'anàlisi del sector i reflectirà l'estratègia a seguir pel projecte, en 

U5. La creació de l’empresa

4. Esquema d’un Pla d’empresa:
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relació al producte o servei que es va oferir, el preu, el sistema de distribució

seleccionat i l'activitat promocional.

4.-Pla tecnològic

Descriure els recurs tecnològics que s’ utilitzaran per a poder desenvolupar el 

projecte empresarial.

Pla operatiu Definir els aspectes relacionats amb la producció, i la gestió de la 

qualitat, la logística d'equipaments i infrastructures, i les mesures de protecció

en el treball. Us serà útil per acabar de perfilar el procés d'elaboració dels

productes o serveis, el/s sistema/es de control de qualitat que es té previst

aplicar així com fer la planificació logística necessària per desenvolupar la 

vostra activitat, descrivint cadascun dels elements i quantificant-los. Finalment, 
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5.- Pla operatiu

Definir els aspectes relacionats amb la producció, i la gestió de la qualitat, la 

logística d'equipaments i infrastructures, i les mesures de protecció en el 

treball.

U5. La creació de l’empresa

4. Esquema d’un Pla d’empresa:
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Us serà útil per acabar de perfilar el procés d'elaboració dels productes o 

serveis, el/s sistema/es de control de qualitat que es té previst aplicar així com

fer la planificació logística necessària per desenvolupar la vostra activitat, 

descrivint cadascun dels elements i quantificant-los.

Finalment, haurà d'indicar aquelles mesures de seguretat i higiene que seran

necessàries per portar a terme l'activitat
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6.- Pla de recursos humans

Definir la política de Recursos Humans, descriure l'organigrama i funcions, 

quantificar el nombre de treballadors i els llocs de treball, el sou brut de cada 

lloc de treball, etc.

U5. La creació de l’empresa

4. Esquema d’un Pla d’empresa:
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7.- Pla jurídic-legal En aquest apartat s’haurien d'incloure aquells aspectes

legals que afectin a l'activitat, sobretot des del punt de vista del compliment de 

la normativa i de l'absència de traves legals que puguin impedir la bona fi del 

negoci (qüestions ambientals, llicències, autoritzacions, etc.).

També s'ha d'analitzar la gestió administrativa del negoci, amb especial 

atenció a lo referent a qui la portarà a terme i quin serà el seu cost. Intentar 

respondre a les següents preguntes: 

Quant ens costarà constituir l'empresa? Quines qüestions legals afecten al 

projecte? Com organitzem l'activitat a nivell administratiu? A quant s'eleven els

costos d'administració?
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8.- Pla econòmic-financer

En aquest apartat s'analitza la viabilitat econòmica financera, que ha de 

mostrar la rendibilitat esperada del projecte així com el risc econòmic financer

en el qual s'incorre.

U5. La creació de l’empresa

4. Esquema d’un Pla d’empresa:
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Per a això cal elaborar una sèrie d'informació, en part derivada dels anàlisis

previs: elaboració d'un compte de resultats, una previsió de tresoreria, un 

balanç de situació i ràtios econòmics.
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Cas pràctic  

Joan, el Lluís, la Noèlia, La Maria i el Robert tenen la intenció de crear una 

empresa. Desprès de recopilar informació sobre el procés que han de seguir 

per crear-la, es reuneixen per ha prendre una sèrie de decisions que s’ha de 

plasmar en un document:

U5. La creació de l’empresa
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Aquest joves han de saber:

a) Quines decisions han de prendre?

b) Quin és el document on han de plasmar aquestes decisions?

c) Quines característiques han de tenir l’esmentat document

d) Quin ha de ser l’índex del document?
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Pla econòmic-financer

EiE
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Hi ha dos tipus de tràmits en la posada en marxa d’una empresa:

a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica.

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:

EiE

b) Tràmits generals de posada en marxa
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a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica:

a) Certificació negativa del nom:

• Què és?: La comprovació i posterior acreditació de la no existència del 

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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mateix nom d’altra persona jurídica.

• On es gestiona?: Registre específic: Mercantil o Cooperatives.

• Quan?: Un cop escollit el nom, amb dues opcions i abans constitució.

• Quina documentació: Instància

• Termini: 1 setmana i  2 mesos validesa.
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a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica:

b) Escriptura pública de constitució:

• Què és?: Document públic on es manifesta la voluntat de constituir una 

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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societat.

• On es gestiona?: Davant Notari.

• Quan?: Desprès de redactar estatuts, i tenir certificació negativa del 

nom.

• Termini: un cop signada l’escriptura.
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a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica:

c) Liquidació Impost de transmissió patrimonial i actes jurídics

documentats:

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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• Què és?: Tribut. Import 1% del capital social

• On es gestiona?: Hisenda

• Quan?:  30 dies a partir de la constitució de la societat.

• Termini: un cop presentat l’imprès d’autoliquidació i fet el pagament.
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a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica:

d) Sol·licitud CIF:

• Què és?: Identificació de la societat a efectes fiscals

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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• On es gestiona?: HIsenda

• Quan?: 30 dies a partir de la constitució de la societat.

• Termini: De forma immediata, un cop presentada la documentació de la 

constitució de la societat.
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a) Tràmits relatius a l’adopció de la personalitat jurídica:

e) Inscripció en el registre:

• Què és?: Acte jurídic legal de la personalitat jurídica de la societat a 

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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efectes mercantils.

• On es gestiona?: Registre Mercantil, Registres de les societats laborals

i de les cooperatives.

• Quan?: 1 mes a partir de la constitució de la societat.

• Termini: De forma immediata, un cop presentada la documentació de la 

constitució de la societat.
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b) Tràmits generals de posada en marxa:

a) En l’agència tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda:

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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- Impost Activitats econòmiques: Tribut local per poder exercir l’activitat

empresarial o professional

- Declaració censal: On s’aporten les dades que consten en el cens

fiscal de les empreses.

- Presentació dels llibres de comptabilitat: IVA només empresaris

individuals.
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b) Tràmits generals de posada en marxa:

b) Ajuntament.

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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- Llicència d’obertura : Permís d’obertura del negoci. Cal pagar unes 

taxes i si es un activitat qupot causar molèsties cal presentarun

projecte tècnic.

- Llicència d’obres.

- Alta taxa d’escombreries

- Alta servei d’aigües

- Canvia de titularitat o d’activitat ( en cas de traspàs d’una activitat)



EIE

b) Tràmits generals de posada en marxa:

c) Tresoria de la Seguretat Social:

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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- Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social: Només quan contractin a 

treballadors assalariats.

- Alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

- Alta dels treballadors al règim general de la S.S.
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b) Tràmits generals de posada en marxa:

c) Servei Territorial del Departament de Treball:

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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- Comunicació d’obertura del centre de treball

- A partir del 2008 a través de les Oficines de Gestió empresarial es 

poden agilitzar alguns tràmits específics segons l’activitat de les 

empreses: establiments turístics, agències de viatges, establiment de 

restaruació, activitats alimentàries i agràries, etc.
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b) Tràmits generals de posada en marxa:

d) Pla de prevenció de riscos laborals

U5. La creació de l’empresa

4. Els tràmits d’un Pla d’empresa:
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- Es tracta d’un tràmit obligatori per a totes les empreses.

- Cal establir la política de prevenció i cal estar a disposició de les 

autoritats laborals, sanitàries i representants dels treballadors.


