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1. Presentació dels alumnes promotors  
Alumnes que realitzen el projecte:  

- Rubén Álvarez Fernández  
- Laura Gili Horna 
- Núria Miravete Solaz 
- Laura Moro Fernández 
- María José Ródenas Rubio 

 
Som cinc alumnes del col·legi Badalonès de Badalona que fem un projecte 

empresarial enfocat al sector de turisme, incorporant unes característiques diferents 
respecte les ja existents en aquests moments. 

 
Hem dut a terme una recerca d’idees i per arribar a la conclusió de quina 

necessitat volem cobrir, els joves volen viatjar més i els hi agradaria tenir l’oportunitat 
de fer-ho.  

(Els nostres currículums els hem adjuntat al material complementari) 
 

2. Elecció de la idea de negoci  
2.1. Descripció de la idea 

Hem decidit fer una agència de viatges online per a joves d’entre 18 i 35 anys, que 
busquen un baix cost, ja que els joves, que normalment tenen un poder adquisitiu baix, 
puguin visitar diferents països a un preu accessible. 

 
Ens hem fixat que a aquest segment de població li agrada molt viatjar, tot i que no 

es poden permetre aquest luxe. Per aquest motiu, a diferència de les altres agències 
de viatges que existeixen en la actualitat, nosaltres donem l’oportunitat de conèixer 
món, fent rutes per diferents països, descobrint noves cultures, trobant gent nova, i tot 
això a un preu assequible que els joves es podrien permetre. 
 
2.2. Arguments que justifiquen l’elecció 

Hem escollit aquesta idea perquè ens sembla interessant, és una forma de viatjar 
econòmica, que barreja diversió i cultura. Semblen coses bastant oposades, ja que 
quan parlem de cultura tothom pensa en museus avorrits, però nosaltres pensem en 
un viatge que ens ensenyi altres formes de vida i llocs d’interès mundial de forma 
divertida i entretinguda. 

 
També ens ha influït una empresa anglesa que fa uns viatges semblants i tenen 

bastant èxit entre els joves d’entre 18 i 35 anys. 
 

3. Delimitació de l’activitat escollida. Primeres h ipòtesis  
3.1. Definició de l’activitat empresarial 

La nostra activitat consistirà en proporcionar als joves noves formes de viatjar a 
través dels nostres paquets de viatges. 

 
Aquests paquets inclouran transport, estances a càmpings, ja sigui bungalows o 

tendes d’acampada, desplaçaments pel país (o països segons el paquet) en autocar i 
entrada als llocs de visita d’interès cultural.  A més dels àpats (esmorzar, dinar i sopar) 
que estaran inclosos a tots els paquets. 

 
Per facilitar el pagament d’aquest viatges, volem oferir als nostres clients un 

finançament personalitzat perquè sigui encara més fàcil viatjar.  
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3.2. Principals característiques dels productes/ser veis 
El nostre producte va essencialment dirigit a joves d’entre 18 i 35 anys, que són els 

que tenen problemes de solvència per poder viatjar tant com voldrien. 
 
Ens hem fixat que la necessitat d’aquest sector no és el fet de viatjar, sinó trobar els 

mateixos viatges a baix cost, que a més els hi puguin oferir una mica d’independència 
encara que viatgin amb un gran grup de gent organitzat; també els hi puguin 
proporcionar viatjar a diferents llocs en una sola sortida, ja que molts joves no 
disposen de gaire temps de vacances per viatjar, i volen aprofitar-lo al màxim. 

 
Cal destacar que som pioners a Espanya en proporcionar als joves els viatges que 

necessiten, i que no tenen la resta d’agències, que son les rutes per diversos països a 
baix cost. 
 
3.3. Inversió bàsica necessària i possibles fonts d e finançament 

La inversió mínima és de 3.005’06€ que es necessiten per crear una societat 
limitada però com volem constituir una agència de viatges ens demanen un capital 
mínim de 60.101,21€ . Però hem de tenir en compte que el local pot suposar un cost 
aproximat de 4.800 de lloguer l’any, més altres despeses de manteniment; el mobiliari 
4.393€ aprox.; tecnologies (ordinadors, impressores, telèfons...) 6.000€ aprox., i altres 
despeses com reformes, notaris.... 1.667’13€. És a dir, necessitem uns 76.961’34€ el 
primer any. 

Posem per cas que necessitaríem uns 80.000€ aproximadament. Els socis farien 
una aportació inicial de 12.020’24€ cada un, en total 60.101’20 € (Capital social).  

Tindrem un préstec de 5.000€ que utilitzarem per el finançament del mobiliari, els 
aparells tecnològics els tindrem de leasing, i el lloguer del local, subministraments... 
són factures mensuals o bimensuals. Només ens farien falta els 1.000€ dels notaris... 
que agafarem de la pòlissa de crèdit.  

Contractarem una pòlissa de crèdit amb un límit de 120.000€ per tal de tenir sempre 
líquid suficient per atendre a tots els pagaments. 
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FFAASSEE  22..  EESSTTUUDDII  II  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  
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1. Anàlisi de l’entorn, el sector i la competència  
1.1. Anàlisi de la situació interna i externa 

Entorns: 
A) Entorns que envolten la nostra empresa: 

1.A) Entorn econòmic. 
En aquests moments Espanya es troba en una situació de recessió econòmica, per 

tant això pot ser un inconvenient, però d’altre banda nosaltres oferim l’oportunitat de 
tenir oci a un preu més baix. 
 
2.A) Entorn tecnològic. 

El nostre negoci funciona a través de la xarxa d’internet,  aleshores necessitem un 
bon sistema informàtic a nivell d’ordinadors i a nivell de xarxa on-line ja que 
treballarem a diari a través d’Internet. 
 
3.A) Entorn legal i administratiu. 

Les agències de viatges tenen el seu propi reglament, el decret 168/1994 del 30 de 
maig i les corresponents modificacions que s’estableixen al decret 210/1995. (El decret 
l’adjuntem al material complementari) 
 
4.A) Entorn cultural i social. 

En general, cada vegada ens atrau més viatjar i conèixer nous països, ja que ens 
agrada gaudir del nostre temps lliure, i si podem relacionar-nos amb gent nova i 
conèixer altres cultures encara millor. Per això, el nostre producte ofereix aquestes 
alternatives a les persones que més ganes tenen de gaudir d’aquestes activitats, els 
joves.  
 

B) Entorns sectorials de la nostra empresa: 
1.B) Entorn competitiu. 

El nostre negoci ofereix serveis nous que fins ara no s’han ofert als consumidors, 
però existeixen altres agències de viatges que també ofereixen serveis similars, 
encara que tenen diferents característiques. En definitiva, agències de viatges 
convencionals hi ha moltes, però com la nostra no se’n troben. 
 
2.B) Entorn dels clients. 

Els nostres clients tenen un poder adquisitiu no gaire elevat, per això els hi 
oferirem uns preus més baixos i facilitats de pagament.  
A l’hora de fer les diferents rutes de viatges utilitzarem les preferències que hem 
obtingut a les enquestes que vam fer.  
 
3.B) Entorn del proveïdors. 

El tracte que tindrem amb els nostres proveïdors serà via on-line, ja que serà la 
manera més ràpida i àgil de contractar els serveis necessaris. 
 
 
 

C) Entorn de les tendències: 
1.C) Entorn tecnològic. 

Cada vegada utilitzem més els mitjans informàtics. Avui en dia el ritme de vida és 
més accelerat i no tenim gaire temps lliure, per altra banda la informàtica ens ajuda a 
aconseguir les coses de manera més ràpida. Aquesta actitud afavoreix el nostre 
negoci, ja que pots planejar les teves vacances sense haver de desplaçar-te. La 
tendència tecnològica és d’utilitzar cada vegada més la informàtica. 
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2.C) Entorn econòmic. 

Ara mateix el entorn econòmic, com hem dit abans, és de recessió econòmica i 
encara la situació es preveu que empitjorarà una mica més. Això pot ser un 
inconvenient per al nostre projecte, perquè si la situació encara empitjora més, les 
prioritats de consum no seran les de viatjar. 
 
3.C) Entorn cultural. 

En el passat, la gent només viatjava per motius laborals o familiars, i fins i tot en 
alguns casos per motius bèl·lics, com és el cas dels exiliats, en definitiva, es viatjava 
per necessitat. En canvi, avui en dia la mentalitat de la societat ha canviat, i tot i que 
els viatges de negocis continuen sent els principals. 
 
4.C) Entorn demogràfic. 

El sector demogràfic al que destinarem els nostres productes serà la joventut. En 
l’actualitat, els joves tarden més temps en emancipar-se, per tant no han de fer front 
als pagaments que comporta un habitatge, així doncs, tenen més recursos per destinar 
a l’oci. Entre les activitats de lleure que poden escollir, la gran majoria opta per viatjar, i 
tot i que no han de suportar els costos de la llar, degut a la situació econòmica en què 
ens trobem, no es poden permetre grans luxes. 
 

Competència:  
Els productes que adquiririen els clients en cas de no existir la nostra empresa, 

serien les agències de viatges convencionals, els paquets de viatges de baix cost que 
s’ofereixen a Internet, o fins i tot es poden obtenir mitjans de transport i allotjament 
sense la necessitat d’intermediaris. 

 
El sector està estructurat en agències de viatges tradicionals i vendes de viatges 

sense establiment, és a dir, online. Segons dades trobades de l’any 2007, el sector a 
Espanya va arribar a un màxim històric de més de 9.000 punts de venda, però que 
abans de tancar l’exercici ja decreixia lleument. Aquestes més de 9.000 agències 
pertanyen a un total de 2.647 empreses, i tan sols 12 conformen més de la meitat de 
les agències a Espanya. 

 
L’evolució del sector tindrà dos variants: des del punt de vista del viatges online, 

aquest tipus d’empreses sense establiment augmentaran la seva activitat, ja que és la 
que més s’utilitza a mesura que avancen les tecnologies juntament amb els costums 
de la societat, per ser el mètode més còmode i ràpid, encara que té un petit risc i hi 
influeix la desconfiança generada pels costums de la gent de més edat. Per altra 
banda aquests factors i aquest creixement influiran a les agències de viatges 
convencionals, ja que es veuran disminuïdes, però es mantindrà un nivell mínim que 
decreixerà progressivament fins que desapareguin els hàbits de desconfiança per part 
de la població més adulta 
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1.2. Diagnòstic de la situació 

Matriu Dafo: 
 
Després d’haver realitzat un estudis dels diferents entorns que envolten la nostra 

empresa i la possible competència hem tret les següents conclusions: 
 
 

Debilitats: 
- Clients amb baix poder 

adquisitius 
 

Amenaces:  
- Recessió econòmica 
- Competència d’agències 

convencionals i via online 
 

Fortaleses:  
- Viatges a baix cost 
- Sistema informatitzat 
- Producte diferenciat dels 

existents 
- Facilitats de pagament per els 

clients 

Oportunitats: 
- Joventut amb tendència a l’oci i 

el lleure 
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FFAASSEE  33..  EESSTTUUDDII  DDEE  MMEERRCCAATT 
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1. Mercat objectiu  
Hem segmentat la població objectiva per edat de 18 a 35 anys, perquè són els que 

creiem que realment no es poden permetre fer viatges, que actualment podríem 
considerar que són relativament de luxe. Per l’altre banda, el segment de gent de més 
edat prefereix desemborsar una quantitat superior per tal de gaudir de la comoditat, el 
confort, unes dietes més elaborades i tranquil·litat. Cal destacar, que les preferències i 
diferències culturals i socials que es donen entre aquests dos segments no són 
compatibles. 

 
2. Obtenció d’ informació a través d’ enquestes  
2.1. Delimitació d’objectius a cobrir amb l’enquest a  

En primer lloc l’objectiu d’aquesta enquesta és conèixer les preferències a l’hora de 
viatjar dels possibles clients, així com el interès que tenen per visitar alguns països 
encara que ja hi hagin estat. En segon lloc volem saber l’època de l’any que 
prefereixen viatjar per tal de decidir les rutes segons les èpoques i preferències dels 
futurs clients. També seria interessant saber si el que oferim és acceptat i l’exclusivitat 
dels nostres serveis. Per decidir com promocionar-nos dins del mercat, hem preguntat 
els aspectes que més es valoren en el cas d’haver viatjat, aquests són els següents; 
com han preparat el viatge, quins allotjaments són els més utilitzats, el tipus de viatge i 
el nivell de les destinacions, per exemple nivell Europeu o Internacional, entre d’altres 
aspectes. 
  
2.2. Explicació de l’estructura del qüestionari 

Hem decidit fer un qüestionari amb preguntes tancades perquè els enquestats no 
es cansin i dediquin un temps curt per a respondre. Aquestes preguntes són molt 
senzilles però alhora són precises per tal de poder extreure únicament la informació 
necessària per al  nostre estudi. 
 
2.4. Quadern del qüestionari 

El qüestionari l’hem elaborat a partir d’un full de càlcul d’Excel de manera que l’hem 
pogut protegir per tal de què quan el rebessin els enquestats, tan sols poguessin 
respondre les preguntes que se’ls hi fessin amb les opcions que podien veure en un 
desplegable i no poguessin modificar cap altre part del qüestionari.  

(El quadern del qüestionari l’adjuntem al material complementari) 
 

3. La realització de l’enquesta  
3.1. Selecció i identificació de la mostra 

Hem escollit un segment de població entre 18 i 35 anys perquè creiem que són els 
nostres clients potencials als quals podem oferir els nostres serveis. 

Per seleccionar el número d’enquestats segons sexe i edat entre 18 i 25 anys o 26 i 
35 anys hem agafat el número d’habitants de la ciutat de Barcelona i els hem 
seleccionat a l’atzar en l’escala d’un cada cinc mil: 

Habitants de Barcelona segons sexe i edat 
 

1:5.000 
 18 - 25 anys 25 - 35 anys 18 - 25 

anys 
25 - 35 
anys 

Homes 70.500 145.749 7 15 

Dones 69.661 137.578 7 14 
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3.2. Pla de realització de l’enquesta 
Hem decidit fer part de l’enquesta a través de correu electrònic. L’altre part l’hem 

realitzat al carrer en un barri de classe social mitjana. El dia de la setmana escollit és 
un dissabte per la tarda, quan la gent surt a passejar perquè al no ser un dia laborable 
per la majoria de població, és més fàcil que ens dediquin una estona per a contestar. 
D’altra banda, descartem fer-la en barris de classes socials altes ja que el nostres 
serveis no van destinats a aquests segment de la població. 

 
3.3. Informe del treball de camp realitzat 

Hem fet les enquestes per Internet, i ha tingut molt d’èxit perquè els enquestats han 
escollit el moment que millor els hi ha anat per fer l’enquesta. També hem fet altres 
enquestes personals que també han tingut molt bona acceptació perquè érem 
nosaltres els que fèiem les preguntes i si no les entenien podíem explicar-les, 
aquestes enquestes són les que ens han fet acabar d’escollir a les persones de les 
edats que ens faltaven. 

 
4. Anàlisi i interpretació dels resultats  
4.1. Resultats de l’enquesta 

• Dades obtingudes: (Les enquestes i els quadres de resultats els adjuntem al 
material complementari) 

• Representació gràfica 
Viatgen alguna vegada a l’any 

 
 

Oportunitat de viatjar a baix cost per diferents països 
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Preferència d’època per viatjar 

 
Conèixer gent 

 
Viatges realitzats 
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4.2. Conclusions 

Les conclusions que podem extreure a partir de les dades són: 
- A tots els enquestats els hi agrada viatjar, i tots els joves de 18 a 25 anys 

viatgen alguna vegada a l’any, en canvi, en la població de 25 a 35 anys hi ha 
una petita part del total que no ho fa anualment. 

- El principal motiu de no viatjar per els enquestats és el factor econòmic, és 
comprensible degut a la situació actual de crisi. 

- Les principals destinacions són a nivell europeu. 
- L’allotjament d’aquests han estat majoritàriament en hotels, no obstant, els 

joves de 18 a 25 anys també han optat, en menor grau, per allotjaments de 
baix cost com serien els albergs, els hostals i els càmpings. 

- Referent als viatges de baix cost, es pot apreciar que per edats, els més joves 
han tingut més experiència amb aquest tipus de viatges, però per contra, 
trobem que per sexes, els homes han viatjat més a baix cost que les dones. 
Podríem atribuir aquests fets a que la diferència d’edat influeix en la falta 
d’informació per part dels joves de 25 a 35 anys pel que fa a les ofertes low 
cost i els sistemes informatitzats. Tot i així, el 100% afirmen que farien un 
viatge a baix cost podent recórrer diferents països. 

- La majoria de la població ha contestat que la època que tenen disponible per 
viatjar és estiu, suposadament per les vacances d’estiu tant d’estudiants com 
de treballadors. 

- Segons les enquestes majoritàriament la gent no tindria cap problema a l’hora 
de conèixer gent nova en un viatge, tot i que es donen casos de gent 
introvertida o que no faria un viatge en un grup on no conegués els altres, que 
es donaria més en la franja d’edat de 25 a 35 anys. 

- Pràcticament tots els enquestats estarien disposats a allotjar-se en un càmping, 
excepte una proporció de la gent de 25 a 35 anys. Tot i així la opció de dormir 
en tenda és la més descartada per els enquestats. 

 
5. Obtenció d’informació de fonts secundaries  
5.1. Localització de la informació 

Hem trobat informació a través d’Internet a les pàgines de l’ajuntament de 
Barcelona, l’ajuntament de Badalona i l’ Institut Nacional d’ Estadística (INE). 

 
5.2. Dades rellevants obtingudes i conclusions 

Hem obtingut informació de la població d’ entre 18 i 35 anys de Barcelona, això ens 
a guiat per fer el mostreig de l’enquesta segons la població entre aquestes edats. 

 
6. Informe resum dels resultats obtinguts en el est udi de 
mercat. Condicions de l’estudi  

La informació obtinguda a les enquestes ens ha fet reduir l’edat dels nostres 
possibles clients, ja que una gran part de les persones enquestades de 25 a 35 anys, 
no els hi agrada aquest tipus de viatges, busquen viatges més organitzats i a un altre 
nivell de preus que els ofereixi més luxe i comoditats. Encara que no formin part dels 
nostres clients potencials, no descartem la possibilitat de que algun d’ells contracti els 
nostres serveis, perquè també hi ha una altra part dels enquestats que sí que li 
agradaria i s’ha mostrat interessat. 
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7. Decisions sobre l’activitat empresarial  
7.1. Concreció de l’activitat i dels serveis 

Les enquestes fetes ens han fet diferenciar dos tipus de serveis de la nostra 
empresa, el primer a molt baix cost amb allotjament a una tenda d’acampada, i l’altre 
amb l’allotjament a bungalows, ja que moltes de les persones interessades no estaven 
disposades a allotjar-se a una tenda. 

Segons les preferències de les persones enquestades farem diferents tipus de 
rutes, a partir de la informació obtinguda. Les conclusions extretes són que la majoria 
els hi agradaria fer un itinerari pels països mes destacats d’Europa.  

Les rutes seran fixes cada any, a no ser que el 
s clients demanin rutes noves o alternatives de les establertes, també podríem fer 

rutes exclusives en cas que sigui un grup molt ampli el que la sol·liciti.  
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FFAASSEE  44..  PPLLAA  DDEE  MMÀÀRRKKEETTIINNGG::  
EELL  PPRROODDUUCCTTEE,,  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓ  II  

LL’’AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTT 
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1. Descripció detallada dels productes o serveis en  què es 
basarà l’activitat empresarial i el procés del serv ei 

 Producte o servei: viatges amb itineraris ja establerts.  
 Descripció: els mitjans de transport variaran segons la destinació, bàsicament serà 

amb autocars, les sortides seran des de Barcelona, i es visitaran les principals ciutats 
de la ruta amb allotjament en càmpings o albergs. Les rutes seran per Europa i per el 
nostre país. Establirem visites culturals a cada ciutat ja programades, algunes estaran 
pactades en el preu i altres seran opcionals. 

 
o La nostra presentació serà via online, per tant els horaris d’entrada al nostre 

projecte són il·limitats, encara que hi haurà un despatx amb un horari comercial per 
atendre a possibles visites que prefereixen pactar el viatge en un lloc físic.  
 
o Previsió de creixement del mercat del nostre servei: el sector del turisme és un 

mercat en alça, ja que la gent cada vegada viatja més, tot i que ara és un moment 
difícil per la crisi mundial que estem vivint. Aquest motiu ens és favorable, perquè amb 
el nostre servei la gent que vulgui viatjar podrà cobrir aquesta necessitat amb una 
quantitat de diners més baixa. 
 
o Estratègies del servei: oferirem un servei similar als que ja existeixen, però ens 

centrarem en el segment de la població que normalment no viatja, però els hi 
agradaria fer-ho.  

 
o Perspectives futures: crear una nova forma de viatjar amb un públic que ens 

pugui oferir nous clients després de veure els nostres serveis. 
 
2. Pla de prestació de serveis  

· Necessitat de recursos per l’empresa. 
- Inversions necessàries en el immobilitzat: necessitem en primer lloc un 

despatx, mobiliari, material d’oficina i aparells electrònics per les comunicacions, com 
telèfons ordinadors, impressores... 

- Subministraments i serveis externs: subministraments bàsics com electricitat, 
ADSL (Internet i telèfon) i aigua. Com serveis externs buscarem subcontractacions de 
transport, allotjament i activitats culturals. 

- Mà d’obra directa: treballadors de l’oficina que s’encarreguin de les 
contractacions necessàries per realitzar els serveis venuts i guies que aniran amb el 
grup de viatge per vetllar pel bon funcionament del viatge. 
 

3. Pressupost de costos  
Costos anuals de prestació de serveis 
En primer lloc, per l’amortització del immobilitzat material de l’oficina hem utilitzat un 

mètode d’amortització lineal, és a dir, s’amortitza cada any el mateix percentatge 
durant els anys de vida útil. Segons hisenda pública els anys màxims d’amortització 
són vuit i el percentatge màxim és d’un 25%, creiem que cinc anys és la vida útil més 
apropiada pel mobiliari d’oficina, això ens dóna un percentatge per any d’un 20%. 

 
Els ordinadors els obtindrem a partir d’un contracte de leasing amb Caixa Penedès. 

Adquirirem una impressora multifuncions mitjançant un contracte de rènting amb 
l’empresa Repro-Vallés, SL. Com a establiment llogarem un local. 

Quadre resum dels costos previstos per als cinc primers anys de l’activitat. 
*(Veure annex 1) 
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FFAASSEE  55..  PPLLAA  DDEE  MMÀÀRRKKEETTIINNGG::  
DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEELL  MMEERRCCAATT  II  LLAA  

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓ 
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1. Descripció del mercat objectiu i de les estratèg ies de la 
comunicació  
1.1. Mercat objectiu 

Les característiques dels nostres clients potencials són d’edat entre 18 i 25 anys 
de classe social mitjana, en gran part estudiants, en un cicle de vida familiar de joves 
sense parella, que els hi agrada viatjar, tant noies com nois, conèixer llocs nous, gent 
nova i que ho puguin fer a un preu assequible.  
 
1.2. Estratègies de comunicació 

Per a donar-nos a conèixer en aquest segment de mercat, hem decidit dur a terme 
tres acciones de publicitat i algunes ofertes de promoció. 

Respecte la publicitat, hem optat per anunciar-nos en el programa de missatgeria 
instantània més utilitzat per el nostre segment de mercat objectiu, que és el MSN 
Messenger, en els espais que destinen a publicitat a la finestra principal. Aquest 
programa és el més utilitzat pels joves per xatejar amb amics, familiars, coneguts o 
gent nova, per tant, és el lloc idoni per publicar un anunci destinat a la gent jove. 

Per altra banda, també hem escollit publicar un anunci en el buscador Google. 
Aquest ens deixa triar unes paraules clau, i en el moment que algú busqui una 
d’aquestes paraules a la pàgina, apareixerà el nostre anunci. 

L’altra acció publicitària, serà una pàgina web, en què es podrà obtenir informació 
de la empresa, els nostres productes i les facilitats que oferim. 

Pel que fa a les promocions, optarem per oferir-ne de materials del tipus 
descomptes, és a dir, disminucions de preu en alguns costos concrets del viatge que 
tindran una duració determinada, i que n’especificarem els detalls a l’apartat de pla de 
promoció de vendes. 

 
2. Pla de publicitat  
2.1. Objectius 

La publicitat és el medi més utilitzat per donar a conèixer un producte o un servei i 
influir en la acceptació o la compra incrementant les vendes. En el nostre cas, els 
objectius que ens proposem són els següents: 

� Informar sobre la obertura de la nova empresa i donar-nos a conèixer. 
� Aconseguir posicionar-nos a la ment del nostre segment objectiu. 
� Potenciar que els consumidors recordin la nostra empresa amb facilitat, així 

com crear curiositat entre aquests per tal de que parlin de la empresa.  
 

2.2. Destinataris 
El segment de mercat al qual va dirigit el nostre producte representa una part 

important de la població, tot i que la població del nostre país cada vegada està més 
envellida. Com ja hem esmentat en punts anteriors del projecte, l’edat dels nostres 
clients oscil·larà aproximadament entre 18 i 25 anys, d’ambdós sexes, de classe social 
mitjana. Com es pot apreciar a l’evolució de la societat, en què sorgeixen noves 
necessitats com ara l’oci i viatjar, i gràcies a les enquestes, hem pogut confirmar que a 
tots els joves, generalment, els hi agrada viatjar, per tant, creiem que el nostre 
producte seria una bona solució per satisfer el desig que provoca la necessitat de 
viatjar, i alhora no haver de pagar grans sumes de diners.  
 
2.3. Mitjans de comunicació i instruments: 

� Campanya d’introducció: 
Durant tota la campanya publicitària mantindrem la pàgina web de la empresa i la 

publicitat que ens proporcionarà Google. En canvi, els anuncis del MSN Messenger 
sortiran els diumenges, dimarts i dijous en la franja horària de 20h a 23h durant els tres 
primers mesos, que seran al març, abril i maig. Hem triat aquestes dates ja que són els 
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mesos en què la gent comença a pensar on li agradaria viatjar, a buscar informació 
sobre el viatge, etc. I la franja horària l’hem triat segons les hores en què els joves es 
solen connectar al MSN. D’aquesta manera intentarem fer un tipus de publicitat més 
agressiva que ens permeti donar-nos a conèixer, per tal de penetrar en el mercat i 
posicionar-nos a la ment dels joves. Farem tres emissions al dia de 5.000 impressions 
cada una, i mantindrem aquesta freqüència diària durant tota la campanya publicitària, 
diferenciant la campanya d’introducció de la de manteniments per la freqüència de dies 
a la setmana. 

� Campanyes de manteniment: 
En els següents mesos de la campanya d’introducció, baixarem la freqüència dels 

anuncis que apareixen a MSN Messenger, perquè ja ens haurem donat a conèixer i 
així reduirem els costos de publicitat, de tal manera que la que mantinguem servirà de 
recordatori per la gent que ja ens coneix, i en cas de que no haguem arribat a alguns 
sectors potencials d’aquest mercat, la publicitat servirà d’introducció però d’una 
manera menys agressiva. Aquesta la reduirem a un dia per setmana, en què la 
primera setmana del mes s’emetrà en diumenge, la segona en dilluns, la tercera en 
dimarts i la quarta en dimecres, en la mateixa franja horària i la mateix freqüència 
diària. I finalment com ja hem esmentat anteriorment, l’anunci de Google i la nostra 
pàgina web estaran de manera permanent. 

 
3. Pla de promoció de vendes  
3.1. Objectius 

L’objectiu principal de la promoció és incentivar i estimular la demanda a curt 
termini, és a dir, augmentar les vendes, i la seva duració ha d’estar concretada i 
determinada en el temps. Amb accions de promoció busquem captar també l’atenció 
dels possibles clients que no acaben de decidir-se, així com fidelitzar els clients ja 
coneixedors dels nostres productes. També cal destacar que aquest tipus d’acció 
comercial pot servir per defensar-nos de la competència, per donar a conèixer el 
producte i aproximar-lo als compradors, i recolzar la introducció del nou producte. 
 
3.2. Destinataris 

Els destinataris de les promocions són el mateix segment de mercat al que 
dediquem la publicitat, els joves. Però més concretament anirà destinat a aquells 
clients que ja hagin estat captats. Tant per a aquells que estan indecisos, i amb una 
bona oferta poden acabar de decidir, o tant per als que ja ens coneixen, que podran 
gaudir de descomptes i ofertes per tal de fidelitzar-los a la nostra empresa. 
 
3.3. Instruments 

El tipus de promoció que durem a terme, com ja hem esmentat anteriorment, serà 
material, per tal de causar una motivació econòmica racional, ja que els clients 
sentiran que compren un producte per el qual estan pagant un preu rentable, perquè 
temporalment se’ls hi estarà oferint un producte a menor preu del habitual. Els primers 
descomptes que oferirem a l’inici de la nostra activitat empresarial recauran sobre el 
viatge del qual hem establert l’itinerari al complet. La ruta serà per França, Bèlgica i 
Holanda. Farem tres promocions amb duració d’un mes i amb venciments determinats 
que complementaran el pla de publicitat. El venciment de la primera promoció serà el 
31 de març, el de la segona el 30 d’abril i el de la tercera el 31 de maig. 

La primera oferta consistirà en una rebaixa del 60% a l’allotjament de les dos 
primeres nits del viatge si s’adquireix al viatge abans del venciment esmentat. 

A la segona promoció oferirem un 30% de descompte a l’allotjament de les dos 
primeres nits i un esmorzar gratuït. 

Per finalitzar, la tercera consistirà en tres esmorzars gratuïts.  
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4. Pressupostos de costos  
4.1. Costos de publicitat 

Pel que fa a la pàgina web, aquesta no tindrà cap cost, ja que l’elaborarà un dels 
nostres socis i no té cap cost de manteniment. 

Partirem d’una web amb domini completament gratuït “.tk”. Més endavant si 
l’empresa evoluciona favorablement canviarem aquest domini per un de privat, com 
ara, “.es” o “.com”. 

 
Respecte la publicitat a Google, no hi ha requisit d’inversió mínima, podem decidir 

la quantitat que paguem per l’anunci. Hem optat per pagar 5 euros de quota diària més 
0,10 euros per cada vegada que una persona faci clic en el nostre anunci. 

 
Per conèixer els costos de la publicitat a MSN ens hem hagut de posar en contacte 

amb Windows, i aquest ens ha informat de les seves tarifes. El cost de la publicitat a 
Windows Live Messenger és de 8,05 € per CPM + 2€ per cada segmentació, en un 
format 234x60. Per concentrar la nostra publicitat en el segment objectiu que ens hem 
marcat, segmentarem la població de 18 a 25 anys i de la ciutat de Barcelona, per tant 
això suposarà un increment de 4€ a la tarifa de 8,05€ per CPM. Per saber el cost que 
ens suposaria dur a terme la publicitat que hem pensat cal saber el significat de CPM. 
El CPM (Cost Per Thousand impressions) és un model de marketing on un anunciant 
pagarà cada vegada que el seu anunci ad sigui mostrat 1.000 vegades. El càlcul es fa 
dividint el CPM per les vegades que es mostra, és a dir, 1.000, i multiplicant per les 
vegades que volem que es mostri. Per tant en el nostre cas hem de tenir en compte 
dos períodes de temps, en primer lloc la campanya d’introducció, caracteritzada per 
ser més agressiva, i per altra banda la campanya de manteniment en què es reduirà la 
freqüència. 
Començarem definint el cost diari d’aquesta acció publicitària, 

8,05€ (tarifa per CPM) + 4€ ( 2 segmentacions) = 12,05 € 

Cost diari de 3 emissions a 5.000 persones: €75,1803000.5
000.1

05,12 =×







×








 

- Cost mensual de la campanya d’introducció: 3 dies per setmana amb un cost 
diari de 180,75€, és a dir: 180,75 x 3 (dies per setmana) x 4 (setmanes al mes) = 2.169 
€ 

- Cost mensual de la campanya de manteniment: 1 dia per setmana, és a dir, 
180,75 x 4 = 723 €. 
 
4.2. Costos de promoció de vendes 

La primera suposa un descompte del 60% en les dos primeres nits, per tant seria 
el 60% del cost de la primera nit a Toulouse i el de la segona a París. Aleshores tenint 
en compte que el càmping de Toulouse té un cost de 19,50€ per persona la nit, i el de 
París 13€ també per persona i per nit, fa un total de 32,50€, i si a aquest total li 
apliquem el 60% ens dóna un descompte de 19,50€.  

La segona promoció consisteix en el 30% de descompte de les dos primeres nits, 
per tant el 30% de 32,50€, que són 9,75€, i hi afegim un cost suposat de 5€ per 
esmorzar i ens dóna un total de 14,75€. 

La tercera oferta proporciona tres esmorzars gratuïts, és a dir, suposant un cost de 
5€ aproximadament per esmorzar faria un total de 15€. 

En els tres casos suposarem que tindrem un nivell de vendes aproximat de 45 de 
les 55 places disponibles per autocar. Aquesta quantitat hipotètica la mantindrem 
durant tot el projecte per a calcular costos i ingressos. En conclusió els costos de les 
ofertes respectivament per ordre seran de 877,50€, el de la segona de 663,75€, i el de 
la tercera de 675€. 
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4.3. Quadres resum de costos: 
· Primer any (per mesos) 
· Cinc primers anys (per totals anuals) *(Veure annex 2) 
 

5. Models dels instruments de comunicació dissenyat s 
Pàgina web: www.yakimbo.tk (obrir en Firefox per gaudir de tots els serveis 
de la pàgina). 
Anunci Google:  

 
Anunci Windows Live Messenger: (L’anunci l’adjuntem al material 

complementari) 
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FFAASSEE  66..  PPLLAA  DDEE  MMÀÀRRKKEETTIINNGG::  
DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEE  LLAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓ..  
DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓ  DDEELLSS  PPRREEUUSS..  

OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  VVEENNDDEESS 
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1. Organització de la distribució  
El Canal de distribució que utilitzarem serà un Canal Directe al consumidor o usuari 

final, ja que farem els viatges de la nostra empresa exclusius en característiques i 
serveis oferts. Aquest canal és un canal directe perquè els nostres serveis són prestats 
directament per la nostra empresa. 

- La nostra empresa es caracteritza per ser minorista o detallista, aquest tipus 
d’empresa és especialment important per ser qui es relaciona directament amb el 
consumidor final.  

L’estratègia de distribució utilitzada per Yakimbo serà comercialitzar els nostres 
viatges a través d’Internet, excepte en alguns casos de falta de confiança per part del 
consumidor, que podria ser per telèfon o en persona, però en principi volem adaptar la 
empresa a la tecnologia, actualment més utilitzada i còmode, per tal d’arribar de forma 
més ràpida i fàcil als nostres clients.  

 
2. Política de preus  

Segons la nostra estratègia de distribució els nostres preus seran de venda al 
públic, és a dir, els preus que paga el consumidor o usuari per els productes o serveis 
que adquireix. 

Característiques pròpies: 
- Actuen a curt termini perquè les decisions sobre els preus repercuteixen molt 

ràpidament. 
- La decisió sobre el preu incideix sobre els ingressos i beneficis de la empresa. 
- El preu produeix un efecte psicològic sobre els compradors que afecten a la 

seva acció de compra. 
- Serveix com a element de comparació entre productes i marques. 
 
Els objectius de la política de preus han de respondre als objectius de màrketing 

establerts: 
- Introduir-se al mercat. 
- Aconseguir rendibilitat a curt termini. 
- Establir-se en un mercat de forma permanent. 
- Posicionar el nostre servei. 
- Promocionar serveis. 
- Defendre’ns de la competència o actuar en contra d’ella. 
- Obtenir un benefici determinat. 
- Atreure el segment de mercat més rentable. 

 
2.1. Mètodes de fixació de preus 

Per prendre la decisió de quin mètode escollir hem tingut en compte tres factors: 
- El posicionament del nostre servei (preu percebut per els compradors): Volem 

que el preu percebut sigui baix, és a dir, que en comparació amb altres viatges similars 
els nostres preus siguin molt baixos. 

- Factors interns de la pròpia empresa (costos i rendibilitat desitjada): Volem tenir 
els mínims costos, per això hem decidit fer-ho pràcticament tot via on-line o telèfon, 
també busquem la màxima rendibilitat possible. 

- Factors externs a la empresa (actuació de la competència): Viatjar sobretot a 
nivell europeu, és bastant car, per això volem posicionar el nostre producte d’una 
manera que sembli molt barat en comparació amb altres. La nostra competència no és 
directa, ja que els viatges semblants als nostres que ofereixen les altres empreses són 
per persones d’un nivell adquisitiu superior als nostres futurs clients, o no són 
exclusivament per joves. 
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Després d’analitzar aquests factors hem escollit el mètode de fixació de preus: 
- Preu percebut per el mercat. Aquest mètode consisteix en fixar com a preu 

màxim el preu percebut per els compradors, amb això aconseguirem que el nostre 
producte es percebi com econòmic.  

- Mètode basat en els costos i la rendibilitat exigida. Aquest mètode consisteix en 
oferir el producte al preu més baix possible. 
Cost més marge: aplicarem un marge sobre els costos per fixar el preu.  

 
 
 

Decisió final sobre els preus 
Analitzant els factors a tenir en compte, i els mètodes escollits per fixar els preus 

hem decidit: 
- Tenir en compte els costos per fixar el preu més baix, encara que això suposi 

reduir part del nostre benefici, ja que des del principi el nostre objectiu ha estat ser 
molt competitius al mercat de les agències de viatges. 

- Conèixer el preu màxim que es pot establir. Per nosaltres el preu màxim és el 
percebut per el client, d’aquesta manera sempre semblarà que el nostre producte té un 
preu molt baix. 

Avantatges: El preu inferior ens farà ser molt competitius al mercat de les agències 
de viatges, i molt atractius per als consumidors. 

Inconvenients: Aquest preu també ens farà tenir un benefici inferior al que podríem 
aconseguir amb un preu més elevat. 
 
2.2. Estratègies escollides 

Producte nou, nova empresa: 
- Penetració: L’estratègia de penetració consistirà en fixar un preu baix per 

obtenir avantatge sobre els competidors. 
- Manteniment: Un cop dins del mercat, el preu augmentaria sensiblement, i es 

mantindria amb aquest increment, o en cas de tenir-ne opció, es baixaria, però no 
tornaria a augmentar. 

 
Influència en el preu de la fase del cicle de vida del servei: 
- Llançament i creixement: El preu en aquesta fase serà més baix que en la 

maduresa, perquè el nostre producte no és conegut, i per internar captar el màxim 
possible de clients el preu ha de ser competitiu. 

- Maduresa: En aquesta fase estabilitzarem els preus, fixant un preu una mica 
més alt però competitiu amb la resta d’agències. 

- Declivi: Disminuirem el preu per intentar aconseguir les màximes vendes 
possibles abans de caure en un declivi que no sigui rentable econòmicament en el que 
deixarem d’oferir el servei, i intentarem crear noves rutes de manera que rellancem 
nous serveis i captem l’atenció dels clients. 

 
Influència de la competència en la determinació del preu: 
- Preu inferior: El nostre objectiu és fixar un preu sempre inferior al de la resta de 

viatges perquè altres persones amb rendes més baixes també puguin gaudir del plaer 
de viatjar. 

 
Explicació de la discriminació de preus: 
- Elasticitat, sensibilitat al preu: Yakimbo és molt sensible als possibles canvis de 

preus de la competència, ja que el nostre producte només  funcionaria en cas de que 
les agències de viatges continuessin en aquest nivell de preus, en cas de que els 
baixessin el nostre producte no tindria tant d’èxit. Per aquest motiu haurem de fer 
estudis continuats de la competència perquè les seves accions ens afecten 
directament. 

COSTOS + MARGE = PREU DE 
VENDA 
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- Motius demogràfics: No hem discriminat entre homes i dones, però si hem fixat 
una edat entre els nostres clients de 18 a 25 anys. 

- Raons socioeconòmiques: El nivell de renta dels nostres futurs clients serà 
mitjana. 

 
Política de descomptes: 
- Preu normal o habitual: El preu que hem decidit fixar serà els costos que 

tinguem més un percentatge de marge de benefici. 
- Descomptes: 

o Promocions: Hem decidit fer 3 promocions d’un mes de duració i venciment 
determinats per la ruta França-Bèlgica-Holanda: 

� La primera tindrà validesa de l’1 de març al 31 del mateix mes i 
consisteix en fer un 60% de descompte a les dos primeres nits del viatge. 

� La segona és de l’1 al 30 d’abril i consisteix en fer un 30% de 
descompte a les 2 primeres nits i 1 esmorzar gratuït. 

� La tercera és de l’1 de maig al 31 de maig i consisteix en 3 esmorzars 
gratuïts. 

 
Preus psicològics aplicats: 
- Efectes psicològics de la terminació del preu: 

o Preu percebut baix: Volem que el nostre producte sigui percebut com un 
producte interessant i d’un preu baix en comparació amb altres agències. 

 
2.3. Llistat de preus 

Com ja hem esmentat anteriorment, la fixació dels nostres preus serà en base a 
l’aplicació d’un marge de benefici sobre els costos. 

Pel que fa als costos dels viatges, n’especificarem els del viatge França-Bèlgica-
Holanda i els dels altres seran aproximats. 

Costos Viatge França-Bèlgica-Holanda (tenint en compte 45 clients): 
Autocar: 7.800€ (173,33€ pax) 
Càmpings: 12.658,05€ (281,29€ pax) (El cost dels càmpings l’adjuntem al material 

complementari) 
Museus: 1.170€ (26€ pax) 
Àpats: 990€ (22€ pax) 
Guia: 2.915,14€ (64,78€ pax) 

- Guia càmpings: 282,29€ 
- Guia museus: 26€ 
- Guia àpats: 185€ 
- Guia cost agència (IVA inclòs): 2.421,85€ 
 

 COST EMPRESA PVP 

Costa Mediterrània 245,63 € 393,01 € 

Costa Atlàntica 295,63 € 473,01 € 

França-Bèlgica-Holanda  567,40 € 907,84 € 

Itàlia-Àustria-Alemanya 945,63 € 1.513,01 € 

 
Per tant, el percentatge del marge de benefici és d’un 60% sobre el cost de la 
empresa. 
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3. Organització i planificació de les vendes  
3.1. Xarxa de vendes 

La nostra xarxa de venda la volem fixar majoritàriament per ordinador (e-
commerce), pensem que és més còmode i ràpid i també la forma més eficaç d’arribar 
als joves perquè la majoria sempre busca per Internet abans de comprar.  

No podem distingir per zones, ja que Internet és molt ampli i no es pot delimitar, tot i 
que el nostre servei anirà condicionat fins a cert punt a Barcelona perquè les sortides 
dels nostres viatges en un principi seran des de la mateixa ciutat. Tot i això, sí que 
podem dirigir-nos als joves perquè coneixem els hàbits d’Internet que tenen, les 
pàgines d’interès, els programes que més utilitzen, llocs de consultes... 

Nosaltres com a socis de l’empresa en principi formaríem part dels recursos 
humans de l’empresa, com a treballadors realitzarem les funcions principals de 
venedors: 

� Conèixer la necessitat del mercat, en aquest cas conèixer món a un preu 
raonable. 

� Conèixer als possibles clients, segons les nostres enquestes, i les conclusions 
extretes, tenen unes necessitats de relacionar-se amb els altres i una 
motivació de compra molt clara que seria el preu. 

� Conèixer els serveis que oferim, tenim diferents tipus, o a nivell espanyol o 
Europeu, i això fa que es satisfacin les necessitats específiques dels diferents 
clients. A més del servei en si, també donem la oportunitat de relacionar-se 
entre els clients deixant temps lliure per ells. També oferim algunes 
promocions per la ruta França-Bèlgica-Holanda consistents en descomptes 
per nits i esmorzars gratuïts. 

� Conèixer els competidors, de moment no tenim cap competidor directe, ja que 
les agències de viatges normals ofereixen viatges d’un nivell més alt que els 
nostres, però també cal destacar que són per uns clients amb nivells 
adquisitius diferents als dels nostres. Però el gran inconvenient per la nostra 
empresa és que en cas de que aquestes agències abaixessin els seus preus, 
nosaltres automàticament ho notaríem perquè és un dels avantatges que 
oferim i el qual ens diferencia de les altres. 

 
3.2. Previsions de vendes  

3.2.1. Quadres resum de vendes 
3.2.2. Vendes anuals dels cinc primers anys 
*(Veure annex 3) 
 

4. Recursos necessaris per la distribució i les ven des 
4.1. Inversió fixa 

La inversió que destinarem a l’immobilitzat material serà només per el mobiliari, ja 
que el local el llogarem i els aparells electrònics seran adquirits mitjançant un contracte 
de Leasing. (El Leasing l’adjuntem al material complementari) 

Respecte al mobiliari, hem recorregut a la pàgina web www.ofiprix.com per obtenir 
els preus dels elements necessaris per iniciar la nostra activitat empresarial. Hem 
escollit sis taules, tretze cadires i dos armaris dels quals detallarem els costos i les 
corresponents amortitzacions en l’apartat 5 d’aquesta fase. Adquirirem cinc ordinadors 
mitjançant Leasing, ja que és el número de membres que treballarem en ells.  

 
4.2. Recursos humans 

Distingirem  cinc llocs de treball: el de l’administrador, el de director, d’agent de 
viatges, encarregat d’administració i el de comercial. L’administrador pertanyerà al 
Règim Especial d’Autònoms mentre que els altres càrrecs formaran part del Règim 
General de la Seguretat Social. En el cas dels autònoms, aquests paguen una quota 
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fixa mensual de 244€ i els assalariats cotitzaran la corresponent aportació general a la 
Seguretat Social. 

*(Veure annex 4) 
 

4.3. Subministraments i serveis exteriors 
Per als subministraments hem calculat: 100€ al mes per la llum i 75€ per l’aigua.  
Com a serveis exteriors contractarem un servei de rènting per a una màquina 

impressora multifuncions. Aquest servei té un cost mensual de 45€ a més d’un cost, 
també mensual, de 40€ en concepte de tòner.  

Tots aquests imports són aproximats, en funció de la facturació d’una oficina de 
dimensions similars. 

 
5. Pressupost de costos  

5.1. Quadre d’inversió i amortització del actiu fix  assignat a la 
distribució i vendes 
*(Veure annex 1) 
 
5.2. Costos de distribució i vendes: 
5.2.1. Quadre resum de costos mensuals del primer any. 
5.2.2. Quadre resum de costos dels cinc primers anys. 
*(Veure annex 5) 
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FFAASSEE  77..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  DDEE  LL’’EEMMPPRREESSAA  
II  DDEELLSS  PPRROODDUUCCTTEESS..  

LLAA  LLOOCCAALLIITTZZAACCIIÓÓ  II  LLEESS  DDEESSPPEESSEESS  
GGEENNEERRAALLSS 
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1. Determinació de la forma jurídica de l’empresa  
1.1. Criteris seguits per l’elecció 

Segons el Decret 168/1994, les agències de viatges han de tenir una forma jurídica 
determinada, pot ser societat anònima o limitada. Nosaltres hem optat per una Societat 
Limitada, ja que de moment l’empresa serà petita. En cas de que en un futur l’empresa 
creixi podríem canviar la forma jurídica a una Societat Anònima. 

 
1.2. Documentació necessària 

Els documents necessaris per dur a terme el nostre projecte són l’escriptura de 
constitució, els estatuts i els poders dels socis. 

(La documentació l’hem adjuntat al material complementari) 
 

1.3. Avantatges i incentius que puguin obtenir  
Les societats limitades són la millor opció per petites i mitjanes empreses amb pocs 

socis i un capital mínim de 3.006€, tenen diversos avantatges que la societat anònima 
no té: 

• Els socis tenen una responsabilitat limitada a la seva aportació, 
d’aquesta manera pot protegir el seu patrimoni personal. 

• La transmissió de les participacions està limitada a favor d’algunes 
persones i seguint certes regles, això fa que no qualsevol persona pugui influir 
en la trajectòria que nosaltres volem que tingui la nostra empresa.  

• També té avantatges fiscals, com la possibilitat d’obrir un compte 
estalvi-empresa amb la devolució en el IRPF del 15% del import dipositat, amb 
un límit de 9.000€ anuals durant 4 anys com a màxim. O l’aplaçament del 
impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, durant un 
any des de que es va constituir, com dels deutes tributaris del impost de 
societats. 

Cal destacar que la societat anònima requereix un capital mínim de 60.102€ i és 
una opció per a negocis amb un gran número de socis o amb grans inversions, per 
això no s’adapta amb l’empresa que volem constituir. 

 
2. Identificació de l’empresa  
2.1. Elecció de la denominació de l’empresa 

Per l’elecció del nom de l’empresa vam tenir en compte diferents propostes, però no 
descrivien l’aspecte juvenil de l’empresa, buscàvem un nom divertit i fàcil de recordar. 
Mirant per Internet noms d’altres empreses se’ns va acudir Yakimbo, a tots ens va 
agradar perquè donava la imatge que volíem, juvenil i divertida. 

 
2.2. Responsabilitat social corporativa 

(La responsabilitat social corporativa l’adjuntem al material complementari) 
 
2.3. Elecció del logotip  i símbols representatius 

El símbol de la nostra empresa és senzill, és una mà oberta. Aquest símbol 
representa que la nostra empresa està a l’abast de tots els joves, i que compartirem 
noves experiències amb tots aquells que confiïn en nosaltres. 

El logotip en conjunt dona sensació d’alegria, hem escollit colors alegres com el 
taronja per les lletres, perquè cridin l’atenció dels joves, la mà verda representa 
l’esperança que dipositem en aquesta empresa. 

 
 
 
 
 



 

29 

2.4. Dibuix dels logotips i símbols representatius de l’empresa 
2.4.1. LOGOTIP: 

  
 
 

2.4.2. SÍMBOL: 

 
 

3. Identificació dels serveis  
Com ja hem esmentat al llarg del projecte els nostre servei és viatjar, en aquest 

punt mostrarem de forma abreviada les diferents rutes establertes: 
� Costa Mediterrània: Ruta per les comarques costeres al mar Mediterrani. 
� Costa Atlàntica: Ruta per les comarques costeres al mar Atlàntic. 
� França-Bèlgica-Holanda: Ruta per aquests països fent parades a les ciutats per 

visitar. (La ruta detallada l’hem adjuntat al material complementari) 
� Itàlia-Àustria-Alemanya: Ruta per aquests països fent parades a les ciutats per 

visitar. 
 

4. Localització de l’empresa  
4.1. Necessitats dels espais, infraestructures i ub icació 

Necessitem un local per poder exercir la nostra activitat, com ho volem fer tot per 
Internet o telèfon hauria de ser un espai suficientment gran per poder posar taules amb 
ordinadors, armaris per guardar la documentació i un despatx que utilitzaríem per fer la 
benvinguda als participants dels viatges perquè es coneguessin. 

 
4.2. Localització de l’empresa i règim d’utilitzaci ó dels locals, terrenys o 
edificis 

Segons el Decret 168/1994 que regula les agències de viatges el local ha de tenir 
unes característiques determinades: 

o Ha d’estar destinat única i exclusivament a l’objectiu i finalitats de les agències 
de viatges. 

o Ha d’estar independitzat dels locals de negocis adjacents. 
o A l’exterior del local on estigui ubicat l’establiment haurà de figurar un cartell on 

consti, en català, el nom de l’agència, grup al que pertany i el seu codi 
d’identificació. 

o En tot cas els titulars de les agències de viatges hauran de tenir a disposició 
dels inspectors del Departament el document acreditatiu que provi la 
disponibilitat del local en el qual es desenvoluparan les activitats. 

 
4.3. Plànol del local 

(El plànol l’adjuntem al material complementari) 
 

5. L’administració i els serveis generals de l’empr esa 
5.1. Organització de l’administració: els administr adors i el departament 
administratiu 

Hi haurà un Administrador que serà qui marqui els objectius principals i generals de 
l’empresa, el departament administratiu el formarà una persona sola, aquesta persona 
s’ocuparà de les tasques comptables i laborals. 
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5.2. Organització dels serveis generals: neteja, vi gilància, seguretat 
En principi prescindirem dels serveis exteriors pel que fa aquests serveis, les 

tasques de neteja les distribuirem entre els treballadors, la vigilància i la seguretat de 
moment no son necessàries. 

 
5.3. Necessitats de recursos 

5.3.1. Personal: Per el moment no contractarem a persones externes a l’empresa, 
perquè entre els 5 socis ens podem distribuir les tasques que necessitem per dur a 
terme l’activitat de l’empresa. 

5.3.2. Serveis exteriors: assegurances i serveis generals. Segons el Decret 
168/1994 que regula les agències de viatges és obligatori que l’empresa disposi d’una 
assegurança que tingui aquestes cobertures: 

� Responsabilitat civil de l’explotació del negoci: 150.000€ 
� Responsabilitat civil indirecta o subsidiària: 150.000€ 
� Responsabilitat per danys patrimonials primaris: 150.000€ 

És a dir, aquesta assegurança haurà de respondre com a mínim en 450.000€ en 
cas de sinistre. 

Altres serveis exteriors serien els rèntings del aparells de l’oficina (ordinadors, 
impressores...). 

 
6. Determinació dels costos  
6.1. Despeses i impostos inherents a la constitució  i al registre de 
l’empresa 
- Per a poder constituir una Agència de viatges hem de fer un dipòsit de 

60.101,21€, a la Caixa General de Dipòsits. 
 
- Contractarem l’empresa LexJuridica per a la preparació dels documents 

relacionats amb la Constitució de la Societat. L’import que ens facturaran serà de 
348€ (300+IVA) . El servei inclou: 

- Sol·licitud de la denominació social 
- Obtenció del CIF 
- Redacció dels Estatuts 
- Inscripció de l’escriptura en el Registre Mercantil 
 

- També haurem de pagar un impost abans d’inscriure l’empresa en el Registre 
Mercantil. És el Model 600 (Actes Jurídics documentats) i s’ha de pagar un 1% 
del capital.  

 60.101,21x1%= 601’01€ 
 

- Així doncs, també contractarem els serveis de ROCA-OLLER Notarios Asociados 
SCP per a les escriptures: 
� Escriptura de constitució amb nomenament de l’administrador (per un capital 

de 60.101’21€): 450€ 
� Escriptura de poders amplis per als 4 socis no administradors: 45’68€ per 

poder, és a dir, els 4: 182’72€ 
 
- En total les despeses de constitució són de : 61.682’94€ 

 
- Una vegada inscrita la Societat al registre, i sempre que estigui tot correcte, 

haurem de presentar al Registre els 4 llibres en blanc: 
� Llibre d’actes. 
� Llibre de Socis. 
� Balanç i comptes anuals. 
� Llibre diari. 
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6.2. Despeses del personal d’administració i servei s generals 

Les despeses del personal (els 5 socis de la Societat), són de 92.493’00€ el primer 
any. Aquesta quantitat ve donada per els 14.400€ anuals de cada un de nosaltres més 
la seguretat social dels 4 socis contractats 4.391€ per cada un, i dels 2.928€ de la 
quota d’autònom de l’Administrador. 

A serveis generals tenim unes despeses de 2.100€ anuals, en aquesta quantitat 
estan inclosos els imports de la llum i de l’aigua. 

En total són: 92.493+2100= 94.593€ el primer any. 
 

6.3. Altres despeses generals 
6.3.1. Lloguer dels local: 

L’import del lloguer del local serà d’uns 400€ mensuals. 
 

6.3.2. Subministraments i serveis exteriors: assegurances, neteja, material d’oficina: 
L’assegurança de responsabilitat civil és de 312,95 € anuals.  
 (L’assegurança l’adjuntem al material complementari) 
Les despeses de material d’oficina són les següents: 

Material Unitats Preu Import 
Bolígraf Bic cristal 60 0,58€ 34,80€ 
Marcadors Stabilo boss (estoigs de 4 
unitats) 3 3,09€ 9,27€ 

Goma d’esborrar Nata 624 (caixa de 
24 unitats) 1 4,69€ 4,69€ 

Llapis Staedtler Noris HB (caixa de 12 
unitats) 2 4,19€ 8,38€ 

Maquineta metàl·lica 6 0,66€ 3,96€ 
Corrector Tipp-ex Mini 5 2,08€ 10,40€ 
Clips Office Depot 30mm (caixa de 
100 unitats)  1 0,43€ 0,43€ 

Cinta adhesiva Scotch 4 2,42€ 9,68€ 
Estisores Deluxe 5 3,29€ 16,45€ 
Notes adhesives Post-it 2 1,06€ 12,72€ 
Arxivador de palanca A4 20 1,79€ 35,80€ 
Grapadora de plàstic Niceday 2 7,99€ 15,98€ 
Grapas Niceday (caixes de 1000 
unitats) 10 0,44€ 4,40€ 

Perforadora metàl·lica Niceday 2 7,39€ 14,78€ 
Safates Smead 18 1,66€ 29,88€ 
Paper Viking Everyday A4 80gr 50 3,09€ 154,50€ 

Total 191 44,85€ 366,22€ 
 
6.4. Quadres resum de costos 
6.4.1. Quadre de despeses del primer any 
6.4.2. Quadre de costos dels cinc primers anys 
*(Veure annex 6) 
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FFAASSEE  88..  LL’’OORRGGAANNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  
LL’’EEMMPPRREESSAA..  EELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  DDEE  

PPEERRSSOONNAALL  
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1. L’organització funcional interna de l’empresa  
1.1. Organigrama de l’empresa 

 

 
 

1.2. Informe sobre l’organització del personal de l ’empresa 
-  Administrador: Marcar els objectius principals i generals de l’agència. 
- Director. És l’encarregat de seleccionar la gamma de productes que vendrà 

l’empresa, per portar a terme aquesta funció s’haurà de contactar amb proveïdors i 
professionals independents que haurem de contractar per portar a terme el nostre 
servei.  

Una altra de les seves funcions serà la de facilitar la coordinació, comunicació i bon 
funcionament dels diferents departaments. 

- Agent de viatges. És l’encarregat de vendre el nostre servei, és a dir, els diferents 
paquets de viatge, informar als clients sobre els nostres itineraris, atenció postvenda , 
telemàrketing, missatges als clients indecisos per intentar aconseguir la venda. 

- Administració. La persona encarregada d’aquest departament farà les funcions 
pertinents de comptabilitat i de recursos humans. Ja sigui des de l’entrada 
d’assentaments fins al tancament de la comptabilitat i confecció dels llibres anuals de 
l’empresa. En el cas de la funció dels recursos humans farà el càlcul de les nòmines i 
la seva distribució al personal, així com l’organització dels dies de vacances durant 
l’any. 

- Comercial. Una de les seves principals funcions és la de recerca dels clients fora 
de l’oficina. També s’encarregarà de vetllar perquè els nostres clients estiguin satisfets 
dels itineraris i haurà de viatjar a les diferents estances que es visitaran per a garantir 
que tot surti de la millor manera possible. 

 
2. Definició dels llocs de treball  
2.1. Llocs de treball 

De moment, ens hem organitzat el treball entre els cinc socis que establirem 
aquesta empresa, perquè al ser una agència amb un curs de vida jove, creiem que el 
volum de feina que tindrem es podrà atendre només amb els socis, a mesura que 
incrementi el volum de treball hi haurà la possibilitat de contractar a més personal. Les 
funcions que realitzarem cada soci les hem esmentat en l’apartat anterior. 
 
 
 
 
 

AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR//GGEERREENNTT  

AAGGEENNTT  DDEE  

VVIIAATTGGEESS  
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓ  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTT  

CCOOMMEERRCCIIAALL  

DDIIRREECCTTOORR//AA  
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2.2. Professiogrames 
2.2.1. Identificació del lloc:  

- Denominació: director/a 
- Ubicació:  

- A l’organigrama: direcció de l’empresa. 
- En el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, en un despatx propi. 

- Superiors dels que depèn: administrador o gerent. 
- Treball en equip: coordinació dels diferents departaments. 
- Subordinats: agents de viatges, departament d’administració i comercial. 
- Responsabilitats al seu càrrec:  

 - Econòmiques (quantitats màximes autoritzades): pot prendre decisions 
fins a cinquanta mil euros sense l’aprovació de l’administrador o gerent. 
En absència del gerent o l’administrador té capacitat plena de decisions 
econòmiques. 

 - Altre tipus de responsabilitats: cercar proveïdors i professionals 
independents, confeccionar la gamma de productes i coordinar els 
diferents departaments. 

- Finalitat del lloc de treball: aconseguir els objectius fixats per a cada 
departament. 
Descripció: 

- Tipus de funció: direcció de l’empresa 
- Mitjans que s’utilitzen: documentació i informes que li proporcionaran els 

empleats de cada departament. 
- Tipus de tecnologia utilitzada: ordinadors, fax, Internet, telèfon mòbil i telèfon 

fix.  
Característiques físiques i ambientals: 

- Treball interior o exterior: interior a l’oficina 
- Soroll: no hi ha soroll. 
- Il·luminació: natural i artificial. 
- Posició habitual: assegut en una cadira de despatx. 
- Riscos d’accidents: pràcticament nul. 

 
2.2.2. Identificació del lloc:  

- Denominació: agent de viatges 
- Ubicació:  

- A l’organigrama:  
- En el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, oficina. 

- Superiors dels que depèn: administrador o gerent i director/a. 
- Treball en equip: coordinar-se i comunicar-se amb els altres departaments 
- Subordinats: no n’hi ha. 
- Responsabilitats al seu càrrec:  

 - Econòmiques (quantitats màximes autoritzades): trenta euros sense 
autorització del director/a. 

 - Altre tipus de responsabilitats: cercar futurs clients, atenció al públic en 
general i postvenda, informar als clients dels serveis oferts. 

- Finalitat del lloc de treball: Aconseguir els objectius fixats per el director/a. 
Descripció: 

- Tipus de funció: atenció i informació al client. 
- Mitjans que s’utilitzen: documentació, informes, revistes de viatges i pàgines 

webs. 
- Tipus de tecnologia utilitzada: ordinadors, fax, Internet, telèfon mòbil i telèfon 

fix.  
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Característiques físiques i ambientals: 
- Treball interior o exterior: interior a l’oficina 
- Soroll: no hi ha soroll. 
- Il·luminació: natural i artificial. 
- Posició habitual: assegut en una cadira d ‘oficina 
- Riscos d’accidents: pràcticament nul. 

 
2.2.3. Identificació del lloc:  

- Denominació: Administració 
- Ubicació:  

- A l’organigrama: departament d’administració 
- En el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, oficina. 

- Superiors dels que depèn: administrador o gerent i director/a. 
- Treball en equip: coordinar-se i comunicar-se amb els altres departaments. 
- Subordinats: no n’hi ha. 
- Responsabilitats al seu càrrec:  

 - Econòmiques (quantitats màximes autoritzades): trenta euros sense 
autorització del director/a. 

 - Altre tipus de responsabilitats: realitzar els assentaments diaris dels 
llibres de comptabilitat, portar els llibres d’ IVA, realitzar els contractes 
dels treballadors i les nòmines. 

- Finalitat del lloc de treball: aconseguir els objectius fixats per el director/a. 
Descripció: 

- Tipus de funció: realitzar els llibres anuals, calcular les nòmines, organitzar les 
vacances dels empleats. 

- Mitjans que s’utilitzen: programes de comptabilitat, nòmines i contractes, arxius 
de dades. 

- Tipus de tecnologia utilitzada: ordinadors, fax, Internet, telèfon mòbil i telèfon 
fix.  
Característiques físiques i ambientals: 

- Treball interior o exterior: interior a l’oficina 
- Soroll: no hi ha soroll. 
- Il·luminació: natural i artificial. 
- Posició habitual: assegut en una cadira d ‘oficina 
- Riscos d’accidents: pràcticament nul. 

 
2.2.4. Identificació del lloc:  

- Denominació: Comercial 
- Ubicació:  

- A l’organigrama: departament comercial. 
- En el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, oficina. 

- Superiors dels que depèn: administrador o gerent i director/a. 
- Treball en equip: coordinar-se i comunicar-se amb els altres departaments 
- Subordinats: no n’hi ha. 
- Responsabilitats al seu càrrec:  

 - Econòmiques (quantitats màximes autoritzades): trenta euros sense 
autorització del director/a. 

 - Altre tipus de responsabilitats: recerca dels clients fora de l’oficina 
- Finalitat del lloc de treball: aconseguir els objectius fixats per el director/a. 
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Descripció: 
- Tipus de funció: garantir la satisfacció dels clients, recerca de les activitats 

culturals de cada ruta. 
- Mitjans que s’utilitzen: bases de dades dels clients, documents. 
- Tipus de tecnologia utilitzada: ordinadors, fax, Internet, telèfon mòbil i telèfon 

fix.  
Característiques físiques i ambientals: 

- Treball interior o exterior: interior a l’oficina. 
- Soroll: no hi ha soroll. 
- Il·luminació: natural i artificial. 
- Posició habitual: assegut a la seva cadira d ‘oficina. 
- Riscos d’accidents: pràcticament nul. 

 
2.3. Perfils professiogràfics 
2.3.1. Professiogràfic d‘un director 

Aspectes físics Aptituts psicotècniques 

Edat 30-45 Intel·ligència Nivell alt 

Sexe No determinant Comprensió verbal Bona 

Aparença física Bona presència Comprensió numèrica Bona 

Estat civil No determinant Fluïdesa verbal Molt bona 

Fills No determinant Memòria Normal 

Es valora Imatge Habilitat En informàtica 

Capacitats Paciència Molta 

Dots de direcció Molt important Capacitat d'escoltar Molta 

Treball en equip Molt important Tenacitat Molta 

Organització Nivell alt Es valora Eficàcia 

Concentració Nivell alt Aspectes emotius 

Entusiasme Important 
Atenció Nivell alt 

Fiabilitat Alta 

Seguretat Molta 
Correcció en el tracte Bona capacitat de tracte 

Estabilitat Molta 

Maduresa Molta 
Es valora 

Rapidesa en la presa de 
decisions Extroversió Important 

 
Coneixements: 

- Titulació necessària: Diplomatura de Administració i Direcció d’Empreses o 
Llicenciatura  d’empresarials.  

- Coneixements tècnics: Bons coneixements en aparells informàtics.  
- Coneixements del mercat: És important que conegui el mercat del sector 

d’agències de viatges. 
- Experiència anterior: Es valorarà haver treballat en aquest sector. 
- Altres: Es tindran en compte persones amb titulació de tècnic superior en 

Administració i Finances i idiomes, principalment l’anglès. 
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2.3.2. Professiogràfic  d’un agent de viatges 
Aspectes físics Aptituts psicotècniques 

Edat 20-35 Intel·ligència Bon nivell 

Sexe No determinant Comprensió verbal Bona 

Aparença física Bona presència Comprensió numèrica Bona 

Estat civil No determinant Fluïdesa verbal Molt bona 

Fills No determinant Memòria Normal 

Es valora Imatge Habilitat En informàtica 

Capacitats Paciència Molta 

Dots de direcció No determinant Capacitat d'escoltar Molta 

Treball en equip Molt important Tenacitat Molta 

Organització Nivell normal Es valora Eficàcia 

Concentració Nivell alt Aspectes emotius 

Entusiasme Important 
Atenció Nivell alt 

Fiabilitat Alta 

Seguretat Molta 
Correcció en el tracte 

Bona capacitat de 
tracte Estabilitat Normal 

Maduresa Normal 
Es valora 

Capacitat de venda i 
convicció Extroversió Important 

 
Coneixements: 
- Titulació necessària: Cicle formatiu de grau superior. 
- Coneixements tècnics: Bons coneixements en aparells informàtics.  
- Coneixements del mercat: És important que conegui les condicions d’altres 

agències de viatges. 
- Experiència anterior: Es valorarà haver treballat en aquest sector. 
- Altres: També valorarem persones d’altre sector, però amb molta experiència 

com a comercial. 
 
 
2.3.3. Professiogràfic  d’un comercial 

Aspectes físics Aptituts psicotècniques 

Edat 20-35 Intel·ligència Bon nivell 

Sexe No determinant Comprensió verbal Bona 

Aparença física Bona presència Comprensió numèrica Bona 

Estat civil No determinant Fluïdesa verbal Molt bona 

Fills No determinant Memòria Normal 

Es valora Imatge Habilitat En informàtica 

Capacitats Paciència Molta 

Dots de direcció No determinant Capacitat d'escoltar Molta 

Treball en equip Molt important Tenacitat Molta 

Organització Nivell normal Es valora Eficàcia 

Concentració Nivell alt Aspectes emotius 

Entusiasme Important 
Atenció Nivell alt 

Fiabilitat Alta 
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Seguretat Molta 
Correcció en el tracte 

Bona capacitat de 
tracte Estabilitat Normal 

Maduresa Normal 
Es valora 

Capacitat de venda i 
convicció Extroversió Important 

 
Coneixements: 
- Titulació necessària: Cicle formatiu de grau superior. 
- Coneixements tècnics: Bons coneixements en aparells informàtics.  
- Coneixements del mercat: És important que conegui les condicions d’altres 

agències de viatges. 
- Experiència anterior: Es valorarà haver treballat en aquest sector. 
- Altres: També valorarem persones d’altre sector, però amb molta experiència 

com a comercial. 
 
 
 
2.3.4. Professiogràfic  d’un administratiu 

Aspectes físics Aptituts psicotècniques 

Edat 20-35 Intel·ligència Bon nivell 

Sexe No determinant Comprensió verbal Bona 

Aparença física Bona presència Comprensió numèrica Molt bona 

Estat civil No determinant Fluïdesa verbal Molt bona 

Fills No determinant Memòria Normal 

Es valora Imatge Habilitat 
Ofimàtica i programes 

administratius 

Capacitats Paciència Normal 

Dots de direcció No determinant Capacitat d'escoltar Normal 

Treball en equip Important Tenacitat Normal 

Organització Nivell alt Es valora Organització 

Concentració Nivell normal Aspectes emotius 

Entusiasme Important 
Atenció Nivell alt 

Fiabilitat Alta 

Seguretat Important 
Correcció en el tracte 

Bona capacitat de 
tracte Estabilitat Normal 

Maduresa Normal 
Es valora Intuició 

Extroversió Normal 

 
Coneixements: 
- Titulació necessària: Cicle formatiu de grau superior. 
- Coneixements tècnics: Coneixements adequats en aparells informàtics.  
- Coneixements del mercat: És important que conegui la normativa d’aquest 

sector. 
- Experiència anterior: Es valorarà haver treballat en aquest sector. 
- Altres: Es valorarà el coneixement d’idiomes. 
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3. Determinació de les modalitats de contractació d el personal  
Hem decidit que els cinc socis que formarem la empresa també en serem els 

treballadors. És a dir, que serem socis fundadors i alhora empleats per tal de crear-nos 
el nostre propi lloc de treball. 

 
Per aquest motiu, el tipus de contracte que utilitzarem serà el contracte ordinari per 

temps indefinit. Aquest es basarà segons l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors (B.O.E 29-03-95), modificat per la Llei 12/2001, de 9 de juliol (B.O.E 10 
de juliol), haurà de ser inscrit i comunicat al Servei Públic de Treball en els 10 dies 
següents a la seva concertació. D’aquesta manera estarem fomentant la contractació a 
temps indefinit per el col·lectiu de gent jove. 

 
Encara que si en un futur la empresa funcionés i hi hagués més volum de vendes, 

tenim en ment contractar a més treballadors i per això utilitzarem diferents tipus de 
contractes des de formatius o en conveni de pràctiques, fins indefinits, o fins i tot 
contractes de duració determinada segons l’època de l’any que hi hagi més feina o per 
a serveis exclusius de les rutes realitzades. 

 
Explicació dels tipus de contractes possibles a utilitzar: 
• Contracte formatiu: es basarà segons la normativa del article 11 de l’Estatut 

dels Treballadors, haurà de formalitzar-se per escrit, comunicar-se al Servei 
Públic de Treball en els deu dies següents a la concertació del contracte, fent 
constar l’ofici o nivell de formació, el temps dedicat, la seva distribució i el nom 
del professional designat com a tutor. La seva duració no podrà ser inferior a 
sis mesos ni excedir-se de dos anys. El període de prova no serà superior a 
dos mesos. La retribució del treballador serà fixada per Conveni Col·lectiu. No 
obstant, no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional segons la 
proporció del temps treballat. 

• Contracte d’obra i servei:  es basarà segons la normativa de l’article 15 de 
l’Estatut dels Treballadors, haurà de formalitzar-se per escrit, comunicar-se al 
Servei Públic de Treball en els deu dies següents a la concertació del 
contracte. També haurà d’especificar amb precisió el caràcter de la 
contractació i identificar l’obra o el servei del qual sigui objecte, la duració i la 
feina a desenvolupar. El contracte s’acabarà , prèvia denúncia d’alguna de les 
parts, quan finalitzi l’obra o servei ja que en principi la seva duració és incerta. 
Podrà ser a temps parcial o complet. 

• Contracte indefinit: Per tal de fomentar la contractació indefinida farem servir 
diferents tipus de modalitats del contracte indefinit. Com per exemple els 
següents: 

- Contracte de temps indefinit per a joves en atur d e 16 a 30 anys:  
els requisits per aquest tipus de contracte són: estar en atur i inscrit al 
Servei Públic de Treball, ser jove d’entre 16 i 30 anys, sense tenir cap 
tipus de relació o afinitat amb l’empresa. El contracte haurà de 
formalitzar-se per escrit, comunicar al Servei Públic de Treball en els 
deu dies següents a la concertació del contracte. Podrà ser a temps 
parcial o complet. 

- Contracte de temps indefinit per aturats ininterro mpudament 
durant 6 o més mesos:  els requisits per aquesta modalitat de 
contracte són: estar inscrit al Servei Públic de Treball durant com a 
mínim sis mesos sense trobar feina. El contracte haurà de formalitzar-
se per escrit, comunicar-se al Servei Públic de Treball en els deu dies 
següents a la concertació del contracte. Podrà ser a temps parcial o 
complet. 
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4. Càlculs dels costos socials de l’empresa  
4.1. Costos mensuals del primer any 
4.2. Quadre resum dels costos socials estimats per els cinc primers anys 
*(Veure annex 7) 



 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFAASSEE  99..  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓ  II  EELL  
FFIINNAANNÇÇAAMMEENNTT..  LL’’EESSTTUUDDII  EECCOONNÒÒMMIICC  

DDEELL  PPRROOJJEECCTTEE  
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1. Pla d’inversió del projecte  
- Inversió inicial. 

o En actiu fix.  
Per començar el negoci adquirirem el mobiliari de l’oficina que consistirà en cinc 

taules de despatx, una taula de reunió, cinc cadires d’oficina, vuit cadires de reunió i 
dos armaris. 

També tindrem una inversió en dipòsits i fiances de 60.101,21€ per tal de poder 
establir l’agència de viatges. 

Pel que fa a la resta d’actius, satisfarem la necessitat d’aquests amb altres 
mètodes. 

o En capital circulant. 
No disposarem d’existències ja que som una empresa de serveis. Pel que fa a la 

compte a cobrar a curt termini es basarà en una aproximació de les vendes estimades 
els primers anys, i la compte a pagar a curt termini estarà relacionada amb aquestes 
vendes ja que si no hi ha demanda del mercat no durem a terme la oferta, per tant, no 
haurem de fer front al cost del servei de manera que només tindrem cost fix. 
 

- Quadre de previsió de tresoreria del primer any. *(Veure annex Pla 
econòmic financer (PEF), full “Pla tresoreria”) 

 
- Inversió en actiu fix a realitzar en els cinc prime rs anys. *(Veure annex 1) 

2. Pla de finançament  
- Finançament pròpia: capital. 

Cada soci aportarà 12.020’24€, som 5 socis. Això equival a un finançament per 
part dels socis de : 60.101’21€ 

- Finançament aliena: fonts i instruments. 
Hem contractar una pòlissa de crèdit de 120.000€, encara que no hem 
necessitat la totalitat d’aquesta pòlissa: 

- Durant aquest exercici hem utilitzat 1000 euros de finançament a partir 
de la pòlissa, i ho tornem al mes següent. 

 
3. Estudis i quadres auxiliars per a la planificaci ó de la 
inversió i finançament  

- Inversió: 
- Quadre resum de la inversió i amortització del immo bilitzat durant els cinc 

primers anys. *(Veure annex 1) 
o Quadre resum dels cobraments per vendes i per IVA r epercutit.  
o Quadre resum dels pagaments per compres i per IVA s uportat.  
o Quadre auxiliar per el càlcul de les liquidacions t rimestrals d’IVA. 

*(Veure annex 8) 
o Previsió de tresoreria del primer any: full auxilia r de treball. 

*(Veure annex PEF, full “Pla tresoreria”) 
- Finançament: 

o Quadre d’amortització dels fons aliens. *(Veure annex PEF, full 
“Préstec”) 

 
4. Estats financers del projecte dels cinc primers anys  

- Elaboració dels estats de corrent de tresoreria ( cash-flow) 
o Càlcul dels fons generats i dels fons absorbits. *(Veure annex 

PEF, full “Pla tresoreria”) 
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5. Anàlisi econòmic-financer. Avaluació de les inve rsions  
- Valor actual net (VAN).  
VAN = - Co + (C1/1+r) + (C2/(1+r)2) + (C3/(1+r)3) +...+ (Cn/(1+r)n) 
VAN = - 191.101,21 + (101.118,60/1+10%) + (149.665,16/(1+10%)2) +  
(218.147,04/(1+10%)3) + (292.902,01/(1+10%)4) + (374.378,36/(1+10%)5) 
VAN = 620.927,63 
 
Com el VAN és positiu, el projecte es justifica des del punt de vista econòmic, i és 

per tant aconsellable, representant el valor obtingut la mitja de la seva rendibilitat 
esperada. 

 
- Taxa interna de rendibilitat (TIR).  
0 = - Co + (C1/1+r) + (C2/(1+r)2) + (C3/(1+r)3) +...+ (Cn/(1+r)n) 
0=-191.101,21 + (101.118,60/1+10%) + (149.665,16/(1+10%)2) +  
(218.147,04/(1+10%)3) + (292.902,01/(1+10%)4) + (374.378,36/(1+10%)5) 
TIR = 79% 
 
Per la comparació de diversos projectes , seran més aconsellables el que ofereixin 

una TIR superior. 
 
- Període de recuperació ( payback).  
Període de recuperació = Inversió inicial/Flux anual 
Període de recuperació = 191.101,21/101.118,60 
Període de recuperació = 1,89 
La inversió es recuperarà al mes de novembre, és a dir, en un any i onze mesos.  
 
- Índex de rendibilitat.  
IR = ∑VA/II ; VA = valors actuals dels cash-flows ; II = Inversió inicial ; IR>1 = el 
projecte es rentable 
IR = 812.028,84/191.101,21 
IR = 4,25 
 
Si el resultat és superior a 1, significa que la suma dels valors actuals és superior a 

la inversió inicial, i per tant el projecte és rentable. 
 
 

- Taxa de valor actual. 
TVA = VAN/II ; II = Inversió inicial ; TVA>0 = el projecte és rentable.  
TVA = 620.927,63/191.101,21 
TVA = 3,25 
 
Igual que passa amb el índex de rendibilitat, si comparem diversos projectes, serà 

més aconsellable el que tingui una taxa superior. 
 

6. Pla Econòmic Financer  
*(Veure annex PEF) 

 
7. Conclusions sobre la viabilitat del projecte  

Segons el anàlisis econòmic-financer que hem realitzat en el punt anterior, i com ja 
hem anat comentant, el nostre projecte tindrà viabilitat ja que el VAN és positiu en 
620.927,63, el resultat del payback ens indica que recuperarem la nostra inversió en 
un any i onze mesos, i l’índex de rendibilitat és de 4,25, com és superior a 1, la suma 
dels valors actuals dels rendiments futurs serà major que la inversió inicial. Amb totes 
aquestes dades hem arribat a la conclusió de que el nostre projecte tindrà èxit tècnic. 
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Annex 1  
 
 
 

 
 
 
 
 

1r 2n 3r 4rt 5è

Mobiliari d'oficina:

Taula1 ref.21753018 2009 365 5 20%        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 € 0

Taula2 ref.21753018 2009 365 5 20%        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 € 0

Taula3 ref.21753018 2009 365 5 20%        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 € 0

Taula4 ref.21753018 2009 365 5 20%        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 € 0

Taula5 ref.21753018 2009 365 5 20%        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 €        73,00 € 0

Taula reunió ref. 21454278 2009 469 5 20%        93,80 €        93,80 €        93,80 €        93,80 €        93,80 € 0

Cadires oficina1 ref.3063 2009 129 5 20%        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 € 0

Cadires oficina2 ref.3063 2009 129 5 20%        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 € 0

Cadires oficina3 ref.3063 2009 129 5 20%        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 € 0

Cadires oficina4 ref.3063 2009 129 5 20%        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 € 0

Cadires oficina5 ref.3063 2009 129 5 20%        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 €        25,80 € 0

Cadires reunió1 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió2 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió3 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió4 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió5 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió6 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió7 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Cadires reunió8 ref.4735025 2009 42 5 20%          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 €          8,40 € 0

Armari1 ref.2225853 2009 559 5 20%      111,80 €      111,80 €      111,80 €      111,80 €      111,80 € 0

Armari2 ref.2225853 2009 559 5 20%      111,80 €      111,80 €      111,80 €      111,80 €      111,80 € 0

Ordinador 1 Leasing 2009 6000 10 10%      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €   3.000,00 € 

Ordinador 2 Leasing 2009 6000 10 10%      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €   3.000,00 € 

Ordinador 3 Leasing 2009 6000 10 10%      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €   3.000,00 € 

Ordinador 4 Leasing 2009 6000 10 10%      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €   3.000,00 € 

Ordinador 5 Leasing 2009 6000 10 10%      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €      600,00 €   3.000,00 € 

VALOR
ANY 

COMPRA
ELEMENTS

VALOR 
RESIDUAL 

5è ANY

QUOTES ANUALS D'AMORTITZACIÓ
% AMORTITZACIÓ 

VIDA 
ÚTIL
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Introducció Manteniment Introducció Manteniment

Gener 250,00 723,00 973,00 973,00

Febrer 250,00 723,00 973,00 973,00

Març 250,00 2.169,00 2.419,00 877,50 3.296,50

Abril 250,00 2.169,00 2.419,00 663,75 3.082,75

Maig 250,00 2.169,00 2.419,00 675,00 3.094,00

Juny 250,00 723,00 973,00 973,00

Juliol 250,00 723,00 973,00 973,00

Agost 250,00 723,00 973,00 973,00

Setembre 250,00 723,00 973,00 973,00

Octubre 250,00 723,00 973,00 973,00

Novembre 250,00 723,00 973,00 973,00

Desembre 250,00 723,00 973,00 973,00

Subtotals 0 3.000,00 6.507,00 6.507,00 16.014,00 2.216,25 18.230,25

ANYS 1 2 3 4 5 TOTALS

Publicitat 16.230,00 16.816,90 17.421,41 18.044,05 18.685,37 87.197,73

Promoció de 
Vendes

2.216,25 2.282,74 2.351,22 2.421,76 2.494,41 2.569,24

TOTALS 18.446,25 19.099,64 19.772,63 20.465,81 21.179,78 89.766,97

PROMOCIÓ DE 
VENDES

TOTALSMES
PUBLICITAT Google TOTAL 

PUBLICITAT

PUBLICITAT Messenger

 
Annex 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

Costa 
Mediterrània

Costa Atlàntica
França-Bèlgica-

Holanda
Itàlia-Àustria-

Alemanya
Vendes 

previstes
Vendes en 

€

Gener 6 3 4 2 15 10.434,47

Febrer 9 9 11 5 34 25.345,47

Març 16 21 22 17 76 61.915,02 M ESOS

Abril 33 36 43 28 140 111.399,09 DE

Maig 47 33 28 41 149 121.533,73 PUBLICITAT

Juny 19 17 17 26 79 70.279,90

Juliol 5 10 10 12 37 33.929,67

Agost 6 4 10 8.890,10

Setembre No hi ha rutes Última ruta No hi ha rutes Última ruta

Octubre

Novembre

Desembre

TOTAL ANY 135 135 135 135 540 443.727,45

CM FBH

CA IAA

CM FBH

CA IAA

CM FBH

CA IAA

Costa 
Mediterrània

Costa Atlàntica
França-Bèlgica-

Holanda
Itàlia-Àustria-

Alemanya
Vendes 

previstes totals
Vendes en 

€ totals

Primer Any 135,00 135,00 135,00 135,00 540,00 0,00

Segon Any 180,00 180,00 180,00 180,00 720,00 0,00

Tercer Any 225,00 225,00 225,00 225,00 900,00 0,00

Quart Any 270,00 270,00 270,00 270,00 1.080,00 0,00

Cinquè Any 315,00 315,00 315,00 315,00 1.260,00 0,00

TOTAL 5 ANYS 1.125,00 1.125,00 1.125,00 1.125,00 4.500,00 0,00

primeres 2 setmanes de juliol

VACANCES PERSONAL

TORNS DE VIATGES

PREPARACIÓ RUTES ANY SEGÜENT

finalització  
últimes rutes

últimes 2 setmanes de juny

primeres 2 setmanes de setembre

últimes 2 setmanes de juliol

primeres 2 setmanes d'agost

últimes 2 setmanes d'agost
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Lloc de treball / Categoria 
professional

Número de 
treballadors

Remuneracions anuals 
per treballador (sous + 

plusos)

Remuneracions totals 
anuals per categoria 
(tots els treballadors)

Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa

Total costos laborals 
anuals

Administrador / Gerent 1 14.400 €                       14.400 €                       2.928 €                        17.328 €                       

Director 1 14.400 €                       14.400 €                       4.391 €                        18.791 €                       

Agent de viatges 1 14.400 €                       14.400 €                       4.391 €                        18.791 €                       

Administració 1 14.400 €                       14.400 €                       4.391 €                        18.791 €                       

Comercial 1 14.400 €                       14.400 €                       4.391 €                        18.791 €                       

TOTALS 5 72.000 €                       72.000 €                       20.493 €                       92.493 €                       

B.COTITZACIÓ % SS EMPRESA
CONT. COMUNS 14400 0,236 3.398 €                        

ATUR 14400 0,067 965 €                           

FOGASA 14000 0,002 28 €                             

TOTAL                         4.391 € 

La base de cotització de contingències comuns, les contingències professionals i el salari brut coincideix perquè de moment no tenim complements salarials ni 
hores extres. El percentatge d'atur hem suposat que tots tenen contracte determinat a temps compl
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Costos de distribució 
i vendes

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Personal 7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       

Subministraments i 
serveis exteriors

260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          

Subtotals 7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       

Amortitzacions 323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          

COSTOS TOTALS 8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       

Costos de distribució 
i vendes

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Personal 7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       7.707,75 €       

Subministraments i 
serveis exteriors

260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          260,00 €          

Subtotals 7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       7.967,75 €       

Amortitzacions 323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          323,22 €          

COSTOS TOTALS 8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       8.290,97 €       

TOTAL ANUAL

Costos de distribució 
i vendes

1r any 2n any 3r any 4rt any 5è any

Personal 92.493,00 €     96.192,72 €     100.040,43 €   104.042,05 €   108.203,73 €   

Subministraments i 
serveis exteriors

3.120,00 €       3.432,00 €       3.775,20 €       4.152,72 €       4.567,99 €       

Subtotals 95.613,00 €     99.624,72 €     103.815,63 €   108.194,77 €   112.771,72 €   

Amortitzacions 3.878,60 €       3.878,60 €       3.878,60 €       3.878,60 €       3.878,60 €       

COSTOS TOTALS 99.491,60 €     103.503,32 €   107.694,23 €   112.073,37 €   116.650,32 €   

                                                                                                                                                  99.491,64 € 
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Costos d'administració i 
serveis generals

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Despeses de constitució i 
registre

5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25

Costos laborals 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75

Altres despeses generals:

*Lloguer 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

*Subministraments i serveis 
exteriors

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Totals 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00

Costos d'administració i 
serveis generals

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Despeses de constitució i 
registre

5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25 5.140,25

Costos laborals 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75 7.707,75

Altres despeses generals:

*Lloguer 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

*Subministraments i serveis 
exteriors

260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Totals 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00 13.508,00

TOTAL ANUAL

Costos d'administració i 
serveis generals

1r any 2n any 3r any 4rt any 5è any

Despeses de constitució i 
registre

61.682,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos laborals 92.493,00 96.192,72 100.040,43 104.042,05 108.203,73

Altres despeses generals:

*Lloguers 4.800,00 4.944,00 5.092,32 5.245,09 5.402,44

*Subministraments i serveis 
exteriors

3.120,00 3.432,00 3.775,20 4.152,72 4.567,99

Totals 162.095,94 104.568,72 108.907,95 113.439,86 118.174,16

162.096,00
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COSTOS DE PERSONAL 1r any 2n any 3r any 4rt any 5è any

Administrador

Salaris Bruts 14.400,00 14.401,00 14.402,00 14.403,00 14.404,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20

Direcció

Salaris Bruts 14.400,00 14.401,00 14.402,00 14.403,00 14.404,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20

Agent de viatges

Salaris Bruts 14.400,00 14.401,00 14.402,00 14.403,00 14.404,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20

Departament comercial

Salaris Bruts 14.400,00 14.401,00 14.402,00 14.403,00 14.404,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20

Departament d'administració

Salaris Bruts 14.400,00 14.401,00 14.402,00 14.403,00 14.404,00

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20 4.391,20

TOTALS 93.956,00 93.961,00 93.966,00 93.971,00 93.976,00
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre

Vendes 10.434,47 25.345,47 61.915,02 111.399,09 121.533,73 70.279,90 33.929,67 8.890,10 0,00

IVA DEVENGAT MENSUAL 1.669,52 4.055,28 9.906,40 17.823,85 19.445,40 11.244,78 5.428,75 1.422,42 0,00

IVA DEVENGAT TRIMESTRAL

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre

Despeses de Constitució 1.581,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA 253,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inmovilitzat 4.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA 702,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicitat 973,00 973,00 3.296,50 3.082,75 3.094,00 973,00 973,00 973,00 973,00

IVA 155,68 155,68 527,44 493,24 495,04 155,68 155,68 155,68 155,68

Serveis i Subministraments 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

IVA 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60

IVA SOPORTAT MENSUAL 1.153,24 197,28 569,04 534,84 536,64 197,28 197,28 197,28 197,28

IVA SOPORTAT TRIMESTRAL

Gener 1669,52 Abril 17823,85 Juliol 5428,75
Febrer 4055,28 Març 19445,4 Agost 1422,42
Març 9906,4 Juny 11244,78 Setembre 0

Gener 1153,24 Abril 534,84 Juliol 197,28
Febrer 197,28 Març 536,64 Agost 197,28
Març 569,04 Juny 197,28 Setembre 197,28

IMPORT LIQUIDACIONS [(1-2)-3] (-)a compensar (+)a i ngressar

LIQUIDACIÓ D'IVA

13711,64

1919,56

15631,20

PRIMER TRIMESTRE

33533,63 -27274,3
Imports pendents de compensar trimestres anteriors (3)

13711,64 47245,27 6259,33
0 13711,64 33533,63

Liquidació IVA (1-2)
1268,76 591,84TOTAL (2)

IVA SOPORTAT

48514,03 6851,17

IVA DEVENGAT

TOTAL (1) 

SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

LIQUIDACIÓ ABRIL LIQUIDACIÓ JULIOL LIQUIDACIÓ OCTUBRE

15.631,19 48.514,04 6.851,16

1.919,56 1.268,76 591,84

Annex 8
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Inici d'activitat

Dia 1

Mes 1

Any 2009

Justificació de les vendes:

Facturació anual prevista per línia de producte
Productes 

(descripció)
Vendes anuals

Marge 
comercial

Mesos
Vendes 

mensuals

Costa Mediterrània                53.056,35     60% gen-09 10.434,47

Costa Atlàntica                63.856,35     60% feb-09 25.345,47
França-Bèlgica-

Holanda
             122.558,40     60% mar-09 62.861,04

Itàlia-Àustria-
Alemanya

             204.256,35     60% abr-09 111.399,09

Producte sense 
costos variables

100% mai-09 121.060,72

TOTAL jun-09 69.806,89
jul-09 33.929,67

ago-09 8.890,10
set-des09 0,00

Terminis de cobrament de les vendes:

Al comptat   100%
TOTAL  100%

Aprovisionament i proveïdors
Formes i terminis de pagament.

A 30 dies 60%
A 60 dies 40%

TOTAL 100%

Inversions

Preu d'adquisió
Amortització en 

anys
Aportació pròpia

6.000                    1                 gen-09 5                   No
6.000                    

Mes de pagament

443727,45

PLÀ ECONÒMIC FINANCER

PREVISIÓ DE VENDES I MARGES COMERCIALS

INVERSIONS I DESPESES

Hem fet una previsió de ventes, en la qual venem la totalitat dels viatges, ja que, ens donarem a coneixer mitjançant la publicitat i perque 
el preu es baix en relació al mercat dels viatges actual.

Facturació mensual total

ÀREA ECONÒMIC-FINANCERA

% Cobraments

% Pagaments

Bens adquirits amb 
leasing
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Descripció Preu d'adquisició Mes de pagament Amortització en 
anys

Aportació pròpia

Taules (5) 1.825,00               1 gen-09 5                   No
Taules reunió (1) 469,00                  1 gen-09 5                   No
Cadires oficina (5) 645,00                  1 gen-09 5                   No
Cadires reunió (8) 336,00                  1 gen-09 5                   No
Armari (2) 1.118,00               1 gen-09 5                   No

4.393                    

Altres inversions Quantia
Amortització en 

anys
Drets de traspàs
Dipòsits i fiances 60.101,21             1 gen-09

Despeses de primer establiment i posada en marxa

            1.581,73                         1     
gen-09

                85,40                         1     
gen-09

            1.667,13     

            1.667,13     

1

Despeses periòdiques
Despeses socials: Sous i salaris

Quantia
1.200,00      1                      gen-09

244,00         1                      gen-09

4.800,00 1                      gen-09
31%

Altres despeses Quantia Periodicitat
Gestoría -                            -                  #N/A mensual
Telèfon 120,00                  1                 gen-09 bimensual
Aigua 180,00                  1                 gen-09 trimestral
Llum 110,00                  1                 gen-09 bimensual
Transport -                            -                  #N/A mensual
Publicitat 1.519,19               1                 gen-09 mensual
Lloguer 400,00                  1                 gen-09 mensual
Assegurances 312,95                  1                 gen-09 anual
Altres despeses 115,52                  1                 gen-09 mensual
Condicions fiscals per al càlcul de despeses
Forma jurídica de l'empresa

3                        La forma jurídica de l'empre sa és la de Societat Limitada (SL)
Justificació de la forma jurídica

Primer mes de pagamentEmpresaris
Salari 

S.S. Autonoms
Treballadors

Salari (paga extra en juliol i desembre)

Percentatge S.S

Hem decidit fer una S.L. ya que les agències de viatges nomes poden tenir la forma juridica S.L., o S.A. i per el nostre
projecte la S.L. s'adapta millor a les nostres necessitats.

Primer hem de fer un dipòsit de 60101,21 euros a la Caixa General de Dipòsits.
Després contractarem una empresa perquè ens fagi els tràmits de constitució de la Societat.
Pagarem l'Impost dels Registre Mercantil (Model 600), que serà d'un import de 601,01

Tràmits de constitució

Descripció

Mes de pagament

Gestoria, arquitecte, notari  i altres serveis externs inicials

Inscripció a registres obligatoris i compra i legalització de 
llibre mercantils

Total despeses de Constitució

Total despeses d'establiment

Mobiliari

Despeses de Constitució (Jurídic formals)
Quantia Mes de pagament

Amortització en anys (per llei màxim en 5 anys)

Primer mes de pagament
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Tipus impositius i reserves previstes

25% 1

20%

25% 1

30% 16%

0%

20%

18%

60.101,21        

-

-

Préstec 1 Préstec 2 Leasing

5.000,00      6.000,00
7,00% 7,00%

2                 5                   

2,00% 1,50%

-                  -                   

1                 1                   
gen-09 gen-09

TAE 9,38% 0,00% 7,90%

Caixa Penedès

Sí Polissa 6,50%

Comissió 1,25%

Corretatge

120.000,00      

Moviments de la polissa de crédit
Mesos gen-09 feb-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09
Deure 1.000,00

Haber 1.000,00

Tresoreria final 179,97 14.572,10 67.870,04 145.302,45 2 32.215,51 243.117,68

Mesos jul-09 ago-09 set-09 oct-09 nov-09 des-09
Debe

Haber

Tresoreria final 180.540,69 157.347,37 137.946,97 127.650,31 116.813,45 101.118,60

Segon Tercer Quart Cinqué

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%

3% 3% 3% 3%Increment anual dels costos financers

Increment anual d'unitats físiques venudes

Increment anual dels preus de venda

Increment anual dels preus de compra

Increment anual dels costos fixes operatius

Comissió pel 
saldo no 
disposat

0,50%

DADES PER A LA PREVISIÓ A 5 ANYS

Tipus d'interés acreedor

Tipus  d'interés deudor

Interés pel excedit

Limit del crèdit contractat

Total Finançament

5.000,00

Polissa de crédit a curt termini

¿Demanaras una polissa de crèdit al banc? S/N

Despeses d'apertura i 
formalització del crèdit

Préstecs a llarg termini
Principal

Interés anual
Anys

Comissió d'obertura

Mesos de carència

Més en que demanarà el préstec

Règim de IVA

Tipus de IVA

Tributarem en el règim general d'IVA

Percentatge del benefici a ingresar per trimestre

Retenció pel lloguer

Capital propi
Recursos propis (Aportacions dineràries)

Recursos propis (Aportacions no dineràries)

Tributarem en l'impost de societats

Total benefici no repartit

Règim de IRPF

FINANÇAMENT

Percentatge de reserves obligatòries

Percentatge a reserves voluntàries

Dividend a repartir entre els socis

Capitalització de l'atur

Tipus de gravàmen del benefici del període
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PLA D'INVERSIONS EUR % PTAS

EDIFICIS I LOCALS -                          0,0% 0
MAQUINÀRIA I INSTALACIONS 6.000,00             3,1% 998.316
ELEMENTS DE TRANSPORT -                          0,0% 0
EQUIPS INFORMÀTICS -                          0,0% 0
MOBILIARI 4.393,00             2,3% 730.934
APLICACIONS INFORMÀTIQUES -                          0,0% 0
PATENTS I MARQUES -                          0,0% 0
Drets de traspàs -                          0,0% 0
Dipòsits i fiances 60.101,21           31,4% 10.000.000
DESPESES D'ESTABLIMENT 1.667,13             0,9% 277.387
EXISTÈNCIES -                          0,0% 0
PROVISIÓ DE FONS 118.939,87         62,2% 19.789.929

TOTAL 191.101,21         100,0% 31.796.566

PLA DE FINANÇAMENT EUR % PTES

RECURSOS PROPIS (Aport. diner.) 60.101,21           31,4% 10.000.000
RECURSOS PROPIS (Aport. no diner.) -                          0,0% 0
CAPITALITZACIÓ DE L'ATUR -                          0,0% 0
PRÉSTEC A LLARG TERMINI 11.000,00           5,8% 1.830.246
PÒLISSA DE CRÈDIT A CURT TERMINI 120.000,00         62,8% 19.966.320
AUTOFINANÇAMENT -                          0,0% 0

TOTAL 191.101,21         100,0% 31.796.566

Percentatge de préstec sobre actiu fix 15,2%

ESTATS FINANCERS
PLA D'INVERSIONS FINANÇAMENT

 



 

57 

Préstec 1
INTERESSOS AMORTITZACIÓ COMISSIÓ

PRINCIPAL 5.000,00  1r ANY 273,57      2.412,79        100,00      2.786,35   
INTERÈS ANUAL 7,0% 2n ANY 99,14        2.587,21        2.686,35   
INTERÈS MENSUAL 0,58% 3r ANY -               -                     -               
QUOTA 223,86     4t ANY -               -                     -               
ANYS 2 5è ANY -               -                     -               
NÚM. QUOTES 24
COMISSIÓ 2,0% TOTAL 99,14        5.000,00        100,00      
MESOS DE CARENCIA 0 5.472,71   

1

 DEUTE 
PENDENT 

QUOTA INTERES AMORTITZACIÓ
 DEUTE 

PENDENT 

INICI FINAL
    

QUADRE D'AMORTITZACIÓ

1 gen-09 5.000,00   223,86      29,17        194,70           4.805,30   

2 feb-09 4.805,30   223,86      28,03        195,83           4.609,47   

3 mar-09 4.609,47   223,86      26,89        196,97           4.412,50   

4 abr-09 4.412,50   223,86      25,74        198,12           4.214,37   

5 mai-09 4.214,37   223,86      24,58        199,28           4.015,10   

6 jun-09 4.015,10   223,86      23,42        200,44           3.814,65   

7 jul-09 3.814,65   223,86      22,25        201,61           3.613,04   

8 ago-09 3.613,04   223,86      21,08        202,79           3.410,26   

9 set-09 3.410,26   223,86      19,89        203,97           3.206,29   

10 oct-09 3.206,29   223,86      18,70        205,16           3.001,13   

11 nov-09 3.001,13   223,86      17,51        206,36           2.794,77   

12 des-09 2.794,77   223,86      16,30        207,56           2.587,21   

13 gen-10 2.587,21   223,86      15,09        208,77           2.378,44   

14 feb-10 2.378,44   223,86      13,87        209,99           2.168,45   

15 mar-10 2.168,45   223,86      12,65        211,21           1.957,24   

16 abr-10 1.957,24   223,86      11,42        212,45           1.744,79   

17 mai-10 1.744,79   223,86      10,18        213,68           1.531,11   

18 jun-10 1.531,11   223,86      8,93          214,93           1.316,18   

19 jul-10 1.316,18   223,86      7,68          216,19           1.099,99   

20 ago-10 1.099,99   223,86      6,42          217,45           882,54      

21 set-10 882,54      223,86      5,15          218,71           663,83      

22 oct-10 663,83      223,86      3,87          219,99           443,84      

23 nov-10 443,84      223,86      2,59          221,27           222,56      

24 des-10 222,56      223,86      1,30          222,56           0,00          

MES EN QUE DEMANARA EL
PRÉSTEC
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Leasing
INTERESSOS AMORTITZACIÓ COMISSIÓ

TIPO IVA 16%
PRINCIPAL 6.000,00     1r ANY 387,74       1.018,42          90,00       1.496,16   
INTERÈS ANUAL 7,0% 2n ANY 314,12       1.092,04          1.406,16   
INTERÈS MENSUAL 0,58% 3r ANY 235,17       1.170,99          1.406,16   
QUOTA 117,18        4t ANY 150,52       1.255,64          1.406,16   
ANYS 5 5è ANY 60,43         1.462,91          1.523,34   
NUM. QUOTES 61
COMISSIÓ 1,5% TOTAL 760,24       6.000,00          90,00       
MESOS DE CARENCIA 0 7.237,98   

1

 DEUTE 
PENDENT 

QUOTA INTERÈS AMORTITZACIÓ
 DEUTE 

PENDENT IVA
INICI FINAL

    

QUADRE D'AMORTITZACIÓ
1 gen-09 6.000,00      117,18     35,00         82,18               5.917,82  18,75
2 feb-09 5.917,82      117,18     34,52         82,66               5.835,16  18,75
3 mar-09 5.835,16      117,18     34,04         83,14               5.752,02  18,75
4 abr-09 5.752,02      117,18     33,55         83,63               5.668,39  18,75
5 mai-09 5.668,39      117,18     33,07         84,11               5.584,28  18,75
6 jun-09 5.584,28      117,18     32,57         84,60               5.499,67  18,75
7 jul-09 5.499,67      117,18     32,08         85,10               5.414,58  18,75
8 ago-09 5.414,58      117,18     31,59         85,59               5.328,98  18,75
9 set-09 5.328,98      117,18     31,09         86,09               5.242,89  18,75

10 oct-09 5.242,89      117,18     30,58         86,60               5.156,29  18,75
11 nov-09 5.156,29      117,18     30,08         87,10               5.069,19  18,75
12 des-09 5.069,19      117,18     29,57         87,61               4.981,58  18,75
13 gen-10 4.981,58      117,18     29,06         88,12               4.893,46  18,75
14 feb-10 4.893,46      117,18     28,55         88,63               4.804,82  18,75
15 mar-10 4.804,82      117,18     28,03         89,15               4.715,67  18,75
16 abr-10 4.715,67      117,18     27,51         89,67               4.626,00  18,75
17 mai-10 4.626,00      117,18     26,98         90,19               4.535,80  18,75
18 jun-10 4.535,80      117,18     26,46         90,72               4.445,08  18,75
19 jul-10 4.445,08      117,18     25,93         91,25               4.353,83  18,75
20 ago-10 4.353,83      117,18     25,40         91,78               4.262,05  18,75
21 set-10 4.262,05      117,18     24,86         92,32               4.169,73  18,75
22 oct-10 4.169,73      117,18     24,32         92,86               4.076,88  18,75
23 nov-10 4.076,88      117,18     23,78         93,40               3.983,48  18,75
24 des-10 3.983,48      117,18     23,24         93,94               3.889,53  18,75
25 gen-11 3.889,53      117,18     22,69         94,49               3.795,04  18,75
26 feb-11 3.795,04      117,18     22,14         95,04               3.700,00  18,75
27 mar-11 3.700,00      117,18     21,58         95,60               3.604,40  18,75
28 abr-11 3.604,40      117,18     21,03         96,15               3.508,25  18,75
29 mai-11 3.508,25      117,18     20,46         96,72               3.411,54  18,75
30 jun-11 3.411,54      117,18     19,90         97,28               3.314,26  18,75
31 jul-11 3.314,26      117,18     19,33         97,85               3.216,41  18,75
32 ago-11 3.216,41      117,18     18,76         98,42               3.117,99  18,75
33 set-11 3.117,99      117,18     18,19         98,99               3.019,00  18,75
34 oct-11 3.019,00      117,18     17,61         99,57               2.919,43  18,75
35 nov-11 2.919,43      117,18     17,03         100,15             2.819,28  18,75
36 des-11 2.819,28      117,18     16,45         100,73             2.718,55  18,75
37 gen-12 2.718,55      117,18     15,86         101,32             2.617,23  18,75
38 feb-12 2.617,23      117,18     15,27         101,91             2.515,31  18,75
39 mar-12 2.515,31      117,18     14,67         102,51             2.412,81  18,75
40 abr-12 2.412,81      117,18     14,07         103,11             2.309,70  18,75
41 mai-12 2.309,70      117,18     13,47         103,71             2.205,99  18,75
42 jun-12 2.205,99      117,18     12,87         104,31             2.101,68  18,75

MES EN QUE DEMANARA EL
PRÉSTEC
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43 jul-12 2.101,68      117,18     12,26         104,92             1.996,76  18,75
44 ago-12 1.996,76      117,18     11,65         105,53             1.891,23  18,75
45 set-12 1.891,23      117,18     11,03         106,15             1.785,08  18,75
46 oct-12 1.785,08      117,18     10,41         106,77             1.678,31  18,75
47 nov-12 1.678,31      117,18     9,79           107,39             1.570,93  18,75
48 des-12 1.570,93      117,18     9,16           108,02             1.462,91  18,75
49 gen-13 1.462,91      117,18     8,53           108,65             1.354,26  18,75
50 feb-13 1.354,26      117,18     7,90           109,28             1.244,98  18,75
51 mar-13 1.244,98      117,18     7,26           109,92             1.135,06  18,75
52 abr-13 1.135,06      117,18     6,62           110,56             1.024,51  18,75
53 mai-13 1.024,51      117,18     5,98           111,20             913,30     18,75
54 jun-13 913,30         117,18     5,33           111,85             801,45     18,75
55 jul-13 801,45         117,18     4,68           112,50             688,95     18,75
56 ago-13 688,95         117,18     4,02           113,16             575,78     18,75
57 set-13 575,78         117,18     3,36           113,82             461,96     18,75
58 oct-13 461,96         117,18     2,69           114,49             347,48     18,75
59 nov-13 347,48         117,18     2,03           115,15             232,33     18,75
60 des-13 232,33         117,18     1,36           115,82             116,50     18,75
61 feb-14 116,50         117,18     0,68           116,50             0,00         18,75
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Pla de tresoreria previsional
gen-09 feb-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set -09 oct-09 nov-09 des-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cobraments 
d'explotació

10434,47 25345,47 62861,04 111399,09 121060,72 69806,89 33929,67 8890,10 0 0 0 0 443727,45

IVA transferit 1669,52 4055,28 10057,77 17823,85 19369,72 11169,10 5428,75 1422,42 0 0 0 0 70996,39

TOTAL 
COBRAMENTS

12103,99 29400,75 72918,81 129222,94 140430,44 80975,99 39358,42 10312,52 0 0 0 0 514723,84

PAGAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ
Proveïdors 0,00 2504,27 7752,43 19141,92 36793,55 46878,43 36123,37 19312,22 7562,37 1422,42 0,00 0,00 177490,98

Subministraments 0,00 410,00 0,00 230,00 180,00 230,00 0,00 410,00 0,00 230,00 180,00 230,00 2100,00

Transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestoría 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lloguer 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 3936,00
Publicitat 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 1519,19 18230,28
Sous i Salaris 
Autònoms

1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 14400,00

SS Autònoms 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 2928,00
Sous i Salaris 
Treballadors

4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 9600,00 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 9600,00 67200,00

SS Treballadors 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 1736,00 20832,00
Altres despeses 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 115,52 1386,24
Assegurances 312,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,95
IVA suportat 1047,18 810,59 1584,69 3443,81 6260,07 7881,65 6124,04 3499,86 1554,28 608,69 373,10 381,10 33569,07
INVERSIONS

Immobilitzat 70494,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60101,21

Despeses 
d'establiment

1667,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1667,13

TOTAL
COBRAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ
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gen-09 feb-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set -09 oct-09 nov-09 des-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Interessos 9584,17 62,55 60,93 611,13 57,65 56,00 605,07 52,66 50,98 597,27 47,58 45,87 11831,86

Amortització del 
préstec

276,88 278,49 280,12 281,75 283,39 285,05 286,71 288,38 290,06 291,76 293,46 295,17 3431,21

Pagaments de la 
polissa de crèdit

0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

PAGAMENTS  PER 
IMPOSTOS
Iva a pagar 0,00 0,00 0,00 12340,10 0,00 0,00 30777,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43117,24

Impostos a compte 0,00 0,00 0,00 6134,95 0,00 0,00 18411,10 0,00 0,00 -2464,20 0,00 0,00 22081,85

Retenció per lloguer 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 648,00

TOTAL PAGAMENTS 93325,23 15008,61 19620,87 52342,37 53517,37 70073,83 102486,14 33505,83 19400,41 10844,64 10836,86 15694,86 496657,02

Dif Cobraments - 
Pagaments

-81221,24 14392,13 53297,93 76880,58 86913,06 10902,16 -63127,73 -23193,32 -19400,41 -10844,64 -10836,86 -15694,86 18066,83

Saldo tresoreria 
abans de 
finançament

-81221,24 -66829,11 -13531,17 63349,41 150262,47 161164,63 98036,91 74843,59 55443,18 44598,54 33761,68 18066,83 -81221,24

FINANÇAMENT

Recursos propis 60101,21 60101,21

Recursos aliens a 
llarg termini

11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00

Cobraments de la 
pòlissa de crèdit

10300,00 0,00 0,00 551,83 0,00 0,00 550,74 0,00 0,00 547,99 0,00 0,00 11950,56

SALDO DE 
TRESORERIA

179,97 14572,10 67870,04 145302,45 232215,51 243117,68 180540,69 157347,37 137946,97 127650,31 116813,45 101118,60 101118,60

Diferència 
Cobraments-
Pagaments

-81221,24 14392,13 53297,93 76880,58 86913,06 10902,16 -63127,73 -23193,32 -19400,41 -10844,64 -10836,86 -15694,86

TOTAL
PAGAMENTS 
FINANCERS
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DEBE 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HABER 0,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gen-09 feb-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set -09 oct-09 nov-09 des-09

COBRAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ

12103,99 29400,75 72918,81 129222,94 140430,44 80975,99 39358,42 10312,52 0,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTS 
D'EXPLOTACIÓ I 
FINANCERS

20194,26 15008,61 19620,87 52342,37 53517,37 70073,83 102486,14 33505,83 19400,41 10844,64 10836,86 15694,86

Pla de tresoreria a 5 anys
2.010 2.011

PÒLISSA DE CRÈDIT 

2.0132.012
COBRAMENTS D'EXPLOTACIÓ

2.009
514723,842

101118,5977

PAGAMENTS I INVERSIONS

DIFERÈNCIA COBRAMENTS PAGAMENTS
FINANÇAMENT
SALDO DE TRESORERIA

496657,0156

18066,8264

83051,7713

149665,1628

0
292902,0072

579326,2189
361179,1757

218147,0432

0

614607,1856
321705,1784

292902,0072

149665,1628

652036,76
277658,4016

374378,3617

0
374378,3617

546070,524
396405,3611

218147,0432
0

SALDOS D'EXPLOTACIÓ

0

50000

100000

150000

39814 39873 39934 39995 40057 40118
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Comptes de resultats previsional

INGRESSOS EUR % PTAS
Vendes 443.727,45         100% 73.830.035
Existències finals -                          0% 0
TOTAL 443.727,45         73.830.035

DESPESES EUR % PTAS
Compres 177.490,98         40% 29.532.014
Existències inicials -                          0% 0
Personal 0% 0
  -Retribució pròpia 14.400,00           3% 2.395.958
  -Assegurances Autònoms 2.928,00             1% 487.178
  -Sous personal i col.lab. 67.200,00           15% 11.181.139
  -SS a càrrec de l'empresa 20.832,00           5% 3.466.153
Despeses financeres 12.377,11           3% 2.059.378
Despeses tributàries (menys IS i IRPF) -                          0% 0
Subministraments(llum,aigua,tel...) 2.100,00             0% 349.411
Lloguer 4.800,00             1% 798.653
Assegurances 312,95                0% 52.070
Gestoría -                          0% 0
Transport -                          0% 0
Despeses diverses 19.616,52           4% 3.263.914
Amortitzacions: 0% 0
  -Immobilitzat 2.078,60             0% 345.850
  -Despeses de constitució 1.667,13             0% 277.387
TOTAL 325.803,29         73% 54.209.106

EUR % PTAS
DIFERÈNCIA 117.924,16         27% 19.620.929
Impost de Societats o IRPF 29.481,04           25% 4.905.232
Benefici despres d'impostos 88.443,12           75% 14.715.697
Reserva obligatoria societat 17.688,62           20% 2.943.139
Reserva voluntaria 22.110,78           25% 3.678.924
Benefici a repartir 26.532,94           30% 4.414.709
Benefici no repartit 22.110,78           25% 3.678.924

MARGE VARIABLE 60% 0
PUNT MORT ANUAL 247.187,18         56% 41.128.487
PUNT MORT MENSUAL 22.471,56           3.738.953
CAIXA MÍNIMA MENSUAL 26.067,01           4.337.186
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gen-09 feb-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set -09 oct-09 nov-09 des-09

10434,47 35779,94 98640,98 210040,07 331100,79 400907,68 434837,35 443727,45 443727,45 443727,45 443727,45 443727,45

148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31 148312,31

152486,10 162624,29 187768,70 232328,34 280752,63 308675,38 322247,25 325803,29 325803,29 325803,29 325803,29 325803,29

247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18 247187,18

4173,79 10138,19 25144,42 44559,64 48424,29 27922,76 13571,87 3556,04 0,00 0,00 0,00 0,00

4173,79 14311,98 39456,39 84016,03 132440,32 160363,07 173934,94 177490,98 177490,98 177490,98 177490,98 177490,98

10434,47 25345,47 62861,04 111399,09 121060,72 69806,89 33929,67 8890,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Gràfic d'assoliment del punt mort
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0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ingressos costos totals

costos fixes punt mort



 

65 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
443.727,45     470.750,45     499.419,15     529.833,78     562.100,66     

177.490,98     188.300,18     199.767,66     211.933,51     224.840,26     

266.236,47     282.450,27     299.651,49     317.900,27     337.260,39     

132.189,47     136.155,15     140.239,81     144.447,00     148.780,41     

3.745,73         3.745,73         3.745,73         3.745,73         3.745,73         

130.301,27     142.549,39     155.665,95     169.707,54     184.734,25     

12.377,11       12.748,42       13.130,88       13.524,80       13.930,55       

117.924,16     129.800,96     142.535,08     156.182,73     170.803,70     

29.481,04       32.450,24       35.633,77       39.045,68       42.700,93       

88.443,12       97.350,72       106.901,31     117.137,05     128.102,78     

0,20                0,21                0,21                0,22                0,23                

220.315,78     226.925,26     233.733,01     240.745,00     247.967,36     

247.187,18     254.415,51     261.860,69     269.529,23     277.427,82     

199.299,52 248.027,89 316.865,41 392.158,48 474.364,50

148.544,33 210.517,80 278.478,82 352.855,35 434.103,31

50.755,19 37.510,09 38.386,59 39.303,14 40.261,20

2009

443.727,45

3%

3%

3%

40%

132.189

3%

12.377

3%

25%

3.746

  -Increment anual dels costos financers

Tipus impositiu
Amortitzacions

  -Increment anual dels costos fixos operatius

Costos fixos financers inicials 
   -part fixa en valor absolut

Percentatge increment acumulatiu anual -cost d'unit at- (inflació de costos)
Percentatge sobre xifra vendes dels costos variable s 
Costos fixes operatius inicials 
  -part fixa en valor absolut

Primer any de la previsió
Vendes anuals
Percentatge increment acumulatiu anual (u. físiques )
Percentatge increment acumulatiu anual -pr. unitari - (inflació)

Compte de resultats analítics previsionals a 5 anys

Actiu
RP
RA

ANYS
Xifra de vendes

Costos variables

= Bº brut explot.
Costos fixos oper.

-Amortitzacions

= B.A.I.I.
Costos fixos fin.

PUNT MORT OPERATIU
PUNT MORT

= B.D.I.A.I
  Imp. Societats

= B.D.I.I.

MARGE NET Bº
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Balanç final previsional

ACTIU EUR % PTES

ACTIU FIX 68.415,61 25,56% 11.383.400

Despeses de constitució i establiment 0,00
Inmobilitzat 70.494,21
Amort Ac Inmobilitzat -2.078,60

ACTIU CIRCULANT 130.883,91 48,89% 21.777.250

Tresoreria 101.118,60
HP Retencions i pagaments a compte 29.765,31

TOTAL 199.299,52 74,44% 33.160.650

PASSIU EUR % PTES

RECURSOS PROPIS 148.544,33 37,27% 24.715.697

Capital 60.101,21
Benefici o perdua 88.443,12

EXIGIBLE A LLARG TERMINI 3.889,53 0,98% 647.164

Préstec a llarg termini 3.889,53

EXIGIBLE A CURT TERMINI 46.865,66 11,76% 7.797.789

Préstecs i crèdits a curt termini 15.175,06
HP creditora per conceptes fiscals 31.690,59

TOTAL 199.299,52 50% 33.160.650

FONS DE MANIOBRA: 84.018,25 42,16% 13.979.461
CASH FLOW (com a recursos autogenerats) 92.188,85 46,26% 15.338.934
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 Balanç  previsional a 5 anys

2.009 % 2.010 % 2.011 % 2.012 % 2.013 %

68.415,61 34,33% 66.784,71 26,93% 65.217,25 20,58% 63.715,14 16,25% 62.280,33 13,13%

0,00 -1.667,13 -3.334,26 -5.001,39 -6.668,52

70.494,21 72.609,04 74.787,31 77.030,93 79.341,85

-2.078,60 -4.157,20 -6.235,80 -8.314,40 -10.393,00

130.883,91 65,67% 181.243,18 73,07% 251.648,17 79,42% 328.443,35 83,75% 412.084,17 86,87%

101.118,60 149.665,16 218.147,04 292.902,01 374.378,36

29.765,31 31.578,02 33.501,12 35.541,34 37.705,81

199.299,52 100,00% 248.027,89 100,00% 316.865,41 100,00% 392.158,48 100,00% 474.364,50 100,00%

2.009 % 2.010 % 2.011 % 2.012 % 2.013 %

148.544,33 74,53% 210.517,80 84,88% 278.478,82 87,89% 352.855,35 89,98% 434.103,31 91,51%

60.101,21 113.167,08 171.577,51 235.718,30 306.000,53

88.443,12 97.350,72 106.901,31 117.137,05 128.102,78

3.889,53 1,95% 2.718,55 1,10% 1.462,91 0,46% 116,50 0,03% 0,00 0,00%

3.889,53 2.718,55 1.462,91 116,50 0,00

46.865,66 23,52% 34.791,54 14,03% 36.923,68 11,65% 39.186,64 9,99% 40.261,20 8,49%

15.175,06 1.170,99 1.255,64 1.346,41 116,50

31.690,59 33.620,55 35.668,04 37.840,23 40.144,70

199.299,52 100% 248.027,89 100% 316.865,41 100% 392.158,48 100% 474.364,50 100%

84.018,25 42,16% 146.451,64 59,05% 214.724,48 67,77% 289.256,71 73,76% 371.822,97 78,38%

92.188,85 46,26% 103.175,05 41,60% 114.804,24 36,23% 127.118,58 32,42% 140.162,91 29,55%

Préstec a llarg termini

EXIGIBLE A CURT TERMINI

CASH FLOW (com a recursos autogenerats)

TOTAL

Préstecs i credits a curt termini

HP acreedor per conceptes fiscals

FONS DE MANIOBRA:

ACTIU FIX

ACTIU

Despeses de constitució i establiment

Inmobilitzat

Amortització Actiu Inmobilitzat

Benefici o pèrdua

HP Retencions i pagaments a compte

EXIGIBLE A LLARG TERMINI

ACTIU CIRCULANT

Tresoreria

TOTAL

RECURSOS PROPIS

PATRIMONI NET I PASSIU

Capital i reserves
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Inici 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

De disponibilitat Tª/PC ND 2,16 4,30 5,91 7,47 9,30

De solvència AC/PC ND 2,79 5,21 6,82 8,38 10,24

De fons de maniobra FM/AT ND 0,42 0,59 0,68 0,74 0,78

Sobre recursos propis RA/RP 2,18 0,34 0,18 0,14 0,11 0,09

Sobre Actiu total RA/AT 0,69 0,25 0,15 0,12 0,10 0,08

Endeutament a curt RAcp/RA 0,94 0,92 0,93 0,96 1,00 1,00

De Cash Flow CF/RA ND 1,82 2,75 2,99 3,23 3,48

Rendibilitat econòmica BAII/AT ND 65,38% 57,47% 49,13% 43,28% 38,94%

Rendibilitat financera BDIAI/RP ND 79,39% 61,66% 51,18% 44,26% 39,35%

Cost financer GF/RA ND 24,39% 33,99% 34,21% 34,41% 34,60%

AC PC

AT RA

BAII RAcp.

BDIAI RP

CF Tª

FM ND

GFDespeses financeres

Passiu CirculantActiu Circulant

Actiu Total

Benefici abans d'interessos i 
impostos

Benefici despres d'interessos i 
abans d'impostos

No disponible

Tresoreria
Cash Flow com a recursos 
autogenerats

Fons de Maniobra

Nomenclatura

Recursos Aliens

Recursos Aliens a curt 
termini

Recursos Propis

De circulant

ESTUDI DE RATIS

D'endeudament 

De rendibilitat

 


