
 

 

 

Vanessa Campos i Climent 

Dra. En Economia Social i Cooperatives 

Professora Dept. Direcció d'Empreses- Facultat d'Economia 

EL PROJECTE D’EMPRESA: 

 ELABORACIÓ 



CONTINGUTS 

1. La idea de negoci: sorgiment de la idea 

2. Definició de l’activitat a desenvolupar: 

concreció i desenvolupament de la idea 

3. Disseny d’objectius, presentació i justificació 

del projecte 

4. Pla Organitzatiu 

5. Pla de Màrqueting 

6. Pla Financer  

 



Relació empresa-entorn 



Empresari - Emprenedor 

Autor Enfocament Concepte 

Cantillon, 1755 Entrepreneur Agent negocis amb objectiu guanyar 
diners 

Say, 1790 Entrepreneur Art de la supervisió i l’administració 

Smith, 1776 Clàssic-tècnic Propietari dels mitjans de producció 

Marshall, 1890 Clàssic-
organitzatiu 

Quart factor productiu: organitzatiu 

Marx, 1894 Clàssic Element antagònic davant el 
treballador 

Schumpeter, 
1942 

Entrepreneur Factor innovador de l’empresa 



Motivació empresarial 

INTERNA 

EXTERNA 

POSITIVA NEGATIVA 

Desenvol. professional 

Independència 

Afany de lucre 

Ser el propi cap 

 

Mesures fiscals 

Situació econòmica 

favorable 

Estar desocupat 

Falses expectatives 

laborals 

Conservar el lloc de treball 

Sou insuficient 

Situació econòmica 

desfavorable 

Elevades taxes d’atur 



Matriu DAFO de l’empresari 

FORTALESES 

FEBLESES 

OPORTUNITATS AMENACES 

Maximitzar 

Fortaleses i 

Oportunitats 

 

Maximitzar 

Oportunitats i 

Minimitzar Febleses 

Minimitzar Amenaces 

i Maximitzar 

Fortaleses 

Minimitzar Amenaces 

i Febleses 



L’Empresari Social 
Característiques Empresari capitalista Empresari social 

Objectiu principal Benefici al capital Prestació de serveis 

Factor principal Capital Treball 

Aportació del capital Qualsevol persona Treballadors 

Presa de decisions Un títol un vot Una persona un vot 

Repartiment benefici En funció del capital En funció del treball 

Remuneració al capital Lliure Limitada 

Dotació a reserves Reduïda Ampla 

Objectiu del projecte Viabilitat econòmica Viabilitat i beneficis socials 

Contractació de personal Contractació temporal Contractació estable 

Resposta davant crisis Acomiadaments Sacrifici salarial 



Procés d’elecció de la idea 

SORGIMENT 

DE LA IDEA 

ELECCIÓ DE LA 

IDEA CLAU 

VALIDESA 

DE LA IDEA CLAU 

VIABILITAT 

TÈCNICA 

VIABILITAT 

ECONÒMICA 

PROJECTE 

EMPRESARIAL 



1. Sorgiment de la idea 

INICIATIVA 

CAPACITACIÓ CREATIVITAT 

Qualitats personals Circumstàncies 

Aptituts Actituts 

Observació de 

l’entorn 



Ser creatiu – Ser innovador 
• El que és inesperat: desig o oportunitat de crear 

alguna cosa nova 

• La incongruència: alguna cosa diferent que resol 
algun problema actual 

• La necessitat d’un procés: ús de les TICS 

• Els canvis en la indústria i el mercat: 
agroturisme 

• Canvis demogràfics: envelliment de la població 

• La forma en que la gent perceba les coses: 
agricultura ecològica 

• Els nous coneixements: necessitats de formació 



L’elecció de la idea 

• Criteris de selecció: Brainstorming 

– Evitar criticar les idees 

– Maximitzar el nombre de idees 

– Crear idees en grup i no individualment 

– Seleccionar idees clau 

• Classificar les idees: 

– Idees descartades: no són viables 

– Idees interessants: dubtosament viables 

– Idees aplicables: viables i útils 



Viabilitat de la idea 

VIABILITAT 

TÈCNICA 

VIABILIDAD 

ECONÒMICA 

Producte/Servei 

diferent 

Recursos 

suficients 

Clientela 

suficient 

Benefici 

suficient 

Mercat Rendibilitat Diferenciació Apropiativitat 



2. Concreció idea: activitat a realitzar 

CONCRECIÓ DE LA IDEA 

DEFINIR 

ACTIVITAT/S 

DEFINIR EL 

MERCAT 

DEFINIR EL 

PRODUCTE 

Sector 

econòmic 

Característiques 

tècniques 

Utilitat/ 

funcionalitat 

Diferenciació 

Anàlisi 

Demanda 

Clients potencials Característiques 



Desenvolupament de la idea 
DESENVOLUPAMENT IDEA 

DESENVOLUP. 

ECONÒMIC 

DESENVOLUP. 

COMERCIAL 

DESENVOLUP. 

LEGAL 

Localit-

zació 

Capa-

citat 

Nom 

Comercial 

Marca/ 

Marques 

Forma 

jurídica 

Costos 

producció 

Costos 

transport 

Mida 

Logotip 

empresa 

Logotip 

producte 

Registre Propietat 

Relació 

socis 

Responsab

patrimonial 

Legislació 



3. Disseny d’objectius, presentació i 

justificació del projecte 

DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

CARÀCTER NATURALESA CATEGORIA DURADA 

Econòmic 

Social 

Instal·lació 

Operació 

Mixta 

Producció de bens 

Infraestructures 

Prestar serveis 



Utilitat del Projecte 

• Donar resposta a les qüestions plantejades 

per l’emprenedor: concretar i validar la idea 

– Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica 

– Guia d’acció 

• Comunicar la idea a l’exterior: 

– Buscar socis i inversors 

– Eina per a l’obtenció d’ajudes i subvencions? 

– Altres fonts de finançament? 



El creador/a i el seu equip 

• Dades personals del creador/a: formació i 

experiència relacionada amb la idea 

• Dades personals dels membres de l’equip 

• Motivació i relació de l’equip: justificació 

• Tasca a desenvolupar per a cadascun 

dels membres de l’equip en el projecte 



Disseny d’objectius: la Missió 

• Missió: declaració d’intencions 

– Dimensió interna: guia de conducta de les 
persones 

– Dimensió externa: activitat que realitza 
l’empresa 

• Visió: què vol ser l’empresa en el futur 

• Valors: principis i patrons de conducta 

– Responsabilitat Social Corporativa: compromís 
amb la societat 

– Govern Corporatiu: comportament dels directius 



Disseny d’objectius 

• Objectius generals (variables a llarg termini): 

– Objectius econòmics: quota de mercat, benefici, 
rendibilitat, valor de les accions 

– Objectius socials: ambient laboral, inserció, protecció 
medi ambient, seguretat en el treball, … 

• Objectius operatius (a curt termini): 

– De producció 

– De finançament: inversions i finançament 

– De màrqueting: comercialització 

– De recursos humans 

– De recerca i desenvolupament 



Estratègia 

• Estratègia global o corporativa: negocis 

(especialització - diversificació) i 

modalitats de desenvolupament (intern i 

extern) 

• Estratègies de negoci o competitives 

(lideratge en costos, diferenciació i/o 

enfocament) 

• Estratègies funcionals 



4. Pla Organitzatiu 

• Estructura organitzativa: quantes persones, com 

s’organitzen en àrees funcionals i com es prenen 

les decisions (Organigrama) 

• Direcció de Recursos Humans: tasques i 

característiques de cada persona 

• Formes de reclutament i tipus de contractació del 

personal: plantilla estable 

• Assessors externs: assessorament fiscal, 

comptable i laboral i consultoria (plans estratègics) 



Recursos i Capacitats 

• Auditoria de Recursos i Capacitats (inventari): 

– Recursos físics: oficines, instal·lacions, equips informàtics 

– Recursos humans: les persones i les seues capacitats 

(tècniques i globals) 

– Recursos financers: capacitat de finançament 

– Recursos organitzatius: capacitat d’organització 

• Anàlisi de Recursos i Capacitats (VRIO): 

– Fonts d’avantatge competitiu: valuós i escàs 

– Fonts d’avantatge competitiu sostenible: difícil d’imitar 



Anàlisi VRIO 



El disseny organitzatiu 

• Funció: coordinar i integrar les tasques de 

les persones 

• Principi d’unitat d’objectiu: objectius 

comuns 

• Principi d’eficiència: objectius al menor 

cost possible 



Organigrama 

Direcció 

General 

Producció Màrqueting Finances RR.HH. 

Empleats 



5. Pla de Màrqueting 

• Delimitació del negoci o activitat (PESTEL) 

• Anàlisi del mercat: clients, proveïdors i 
competència actual i potencial (Forces 
Porter) 

• Política comercial 

– Política de Preus 

– Política de Productes 

– Política de Distribució 

– Política de Comunicació (Promoció) 



6. Pla Financer 

• Pla d’Inversions 

• Pla de Finançament: fonts de finançament 

• Documents comptables: 

– Balanç previsional 

– Compte de Pèrdues i Guanys previsional 

– Pla de Tresoreria previsional 

 



Estructura del Projecte d’empresa 

IDEA 

PROJECTE 

Definició de 

l’activitat 

Objectius, 

Presentació i 

Justificació 

Planificació 

Pla 

Organitzatiu 

Pla de 

Màrqueting 

Pla 

Financer 

Viabilitat 

Sorgiment 

Concreció 

Emprenedoria 

Forma jurídica 

Constitució 

Tràmits laborals 

Tràmits fiscals 

Serveis 

d’Assessorament 



ESTRUCTURA FINAL PROJECTE (I) 
1. Presentació i justificació del projecte 

1.1. Característiques generals del projecte 

1.2. Presentació del creador i el seu equip 

1.3. Objectius 

2. Definició de l’activitat 
2.1. Característiques del producte (be / servei) 

2.2. Localització i capacitat 

2.3. Relacions amb els proveïdors 

3. Pla Organitzatiu 
3.1. Estructura organitzativa 

3.2. Direcció de recursos humans 

3.3. Formes de reclutament i tipus de contractació del personal 

3.4. Assessors externs 



ESTRUCTURA FINAL PROJECTE (II) 
     4. Pla de Màrqueting 

4.1. Delimitació del  negoci 

4.2. Anàlisi del mercat: clients i competència 

4.3. Política comercial 

5.  Pla Financer 
5.1. Pla d’inversions 

5.2. Pla de finançament 

5.3. Documents comptables 

 5.3.1. Balanç previsional 

 5.3.2. Compte de resultats previsional 

 5.3.3. Pla de tresoreria previsional 

    6.Conclusions: valoració integral i coherent del projecte 


