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FASE 1: El projecte d’empresa. Presentació de la idea empresarial. 
Primeres hipòtesis 
 
 

1. Presentació dels alumnes promotors 
 

www.adeuguau.es.tl 
 
 

 
 

Adéu, guau! És un projecte d’empresa creat per les persones identificades a 
continuació, adjuntant els currículums vitaes amb l’objectiu d’aportar informació 
complementària dels perfils de les persones implicades. 
 
 

 Virginia Rovira 
 Georgina Solé 
 Verónica Quero 
 Vanessa Vasallo 
 

 
(Veure Informació Complementària per consultar currículums vitaes). 
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Aquesta innovadora empresa tracta de cobrir la demanda originada per les 
noves costums de la societat actual, cada vegada més preocupada amb les 
mascotes, originant doncs, la necessitat d’acomiadar-se dels “residus” que es 
generen amb la seva defunció, d’una forma personalitzada i sensibilitzada amb 
els nostres usuaris. 
La coordinació entre les components del projecte serà favorable ja que tots 
treballem per un objectiu comú: una bona organització per tal d’oferir un servei 
extraordinari. Realitzarem totes les tasques i preses de decisió en grup 
considerant que, d’aquesta manera, podem obtenir un major benefici i 
rendiment. 
Especialment, cadascú aprofitarà les seves especialitats o preferències 
particulars per al desenvolupament d’aquelles tasques de les quals tingui 
domini o especialitat en la matèria tractada, guiant a la resta del grup en 
aquesta branca. 
La presa de decisions es durà a terme mitjançant votacions per tal de tenir en 
compte, valorar i promoure les opinions de cadascuna de les integrants. 
 

2. Elecció de la idea escollida 
 

2.1. Descripció de la idea 
 

La nostra original idea és crear un cementiri i vetlla d’animals de tot tipus, 
simulant el comiat  que es realitza a les persones estimades, però destinat a les 
nostres estimades mascotes, amb un servei de qualitat, serietat, responsabilitat 
i adequat als usuaris i clients. 
Es tracta d’una empresa que s’encarregarà de la recollida de l’animal, 
l’acondicionament per a la vetlla, la cerimònia de comiat, la impressió dels 
panegírics, l’obtenció d’objectes per recordar-ho, les decoracions florals o 
similars, la venta de plaquetes, tombes, gerros... segons el tipus de mètode 
seleccionat per a l’enterrament, així com la prestació d’altres serveis 
addicionals que s’adaptin a les necessitats específiques dels usuaris/clients per 
tal de cobrir la demanda actual al sector. 
 

2.2.  Arguments que justifiquen la seva elecció 
 

Considerem de gran interès la idea ja que hi ha demanda en aquest sector i, 
lamentablement, no hi ha cap oferta que cobreixi aquestes necessitats o idees 
per a aquells usuaris que volen accedir al servei que la nostra empresa vol 
oferir a la zona destinada. 
Es tracta d’un projecte innovador i original que està personalitzat per a cada 
client, prenent com a referència les seves opinions, idees, desitjos i sobretot, 
respectant i comprenent el seu moment i sentiments. 
Els factors que afavoreixen i justifiquen la nostra selecció per aquest tipus 
d’empresa són els següents: 
 
 Hi ha demanda per aquest servei 
 Es tracta d’una idea innovadora i original 
 No hi ha competència a la zona 
 Si es duu a terme amb correcció i serietat, aportaria beneficis per a la 

societat i per a l’empresa 
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3. Delimitació de l’activitat escollida. Primeres hipòtesis 
 

3.1. Delimitació de l’activitat empresarial 
 

Aquesta iniciativa va destinada a tot tipus de persona que, familiaritzada amb 
les seves mascotes, desitgi fer una “celebració” del comiat al seu estimat 
animal.  
L’empresa tractaria tot el tema de la defunció i aspectes relacionats: recollida 
de l’animal, condicionament per la vetlla, crematori, tramitació de panegírics, 
objectes de regal als familiars i pressents... 
 

3.2. Principals característiques dels productes/ serveis 
 

3.2.1. Delimitació del mercat al que es dirigeixen 
Aquest servei va destinat a les persones que necessiten desprendre’s de les 
restes de les seves mascotes, després de la seva defunció, que volen oferir un 
comiat proper i afectuós a les seves mascotes. 
La nostra empresa ofereix aquest darrer comiat pels amos de mascotes que 
volen acomiadar-se dels seus estimats animals, o que volen donar-li un comiat 
més dolç pels nens i nenes de la casa, oferint-los la possibilitat de visitar-los 
quan ho considerin. 
Hem realitzat una delimitació del mercat a personal amb un nivell d’adquisició 
mitjà-alt o alt ja que considerem que aquest és el perfil d’usuari i consumidor 
que captaria la idea del projecte. 
 

3.2.2. Necessitats que cobreixen 
Pretenem cobrir les necessitats dels amos que han d’acomiadar-se de les 
seves mascotes: recolzament a familiars, vetlla, crematori, preparació de la 
cerimònia, panegírics, decoracions florals... tot tipus de servei destinat a aquest 
moment i situació. 
Segons la teoria de Maslow, amb la seva piràmide de necessitats, considerem 
que el nostre projecte cobreix les següents: 
 

 Necessitat social: els nostres usuaris i clients, consideraran el nostre 
servei com una necessitat social ja que la societat actual tracta d’una 
manera especial aquestes situacions, residus... Un altre argument per 
aquesta necessitat és el reconeixement o la integració a un grup social. 

 Necessitat d’estima: per motius d’equilibri personal, intel·ligència... es 
considerarà el nostre servei com una opció adequada. 

 
3.2.3. Aspectes diferenciadors sobre la competència: 

novetats i innovacions que incorporen 
Hem cercat una empresa similar ubicada a la capital de l’estat. Adjuntem la 
seva presentació. Podeu visitar la seva pàgina web a www.elultimoparque.com 
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En primer lloc no disposem de competència efectiva i a la zona, actualment. Al  
mateix temps, les nostres novetats ens proporcionarien avantatges en 
comparació amb l’exemple exposat, ja que la nostra idea pretén no només 
respectar als nostres clients, sinó conciliar les nostres activitats amb els seus 
desitjos, prenent com a base les seves idees, personalitzant totes les fases del 
projecte, oferint recordatoris... Estem treballant pels clients i són la nostra 
referència. 
 

3.3. Inversió bàsica necessària i possibles fonts de 
finançament 

 
Inversió bàsica necessària: 
 
Hi ha diferents despeses i de diferents tipus, ja que algunes són mensuals, 
anuals, fixes, variables....  La nostra estimació comprèn les següents: 
 

 Local =  680 € / mes  (anunci Internet) 
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Fiança + despeses addicionals (contractació...) = 2.800 € 

 Terreny per a enterraments = 300.000 € (a confirmar) 

 

 

 Mobiliari, material d’oficina i similar: = 8.000 €/any 

 Rènting vehicle: 300 €/mes 

 Subministres: Aigua, llum, comunicacions, gas... =  800 €/ mes 

 Assegurances (responsabilitat civil, dos locals, al personal)= 3.000 € / 
any 

 Despeses de formalització, creació d’empresa, documentació exigida, 
tributs... = 2.000€/ any 

 Mercaderies: panegírics, mostraris de plaques, tombes, gerros, 
obsequis.... =  5.000 € 

 Despeses de personal = 4.500 €/ mes 

 Altres despeses = 5.000 €/ any 

Fonts de finançament 
 
La nostra empresa com no disposa del capital suficient hem sol·licitat 
ajuda una oferta de finançament de la Línia del Institut del Crèdit Oficial, 
que adjuntem els annexos finals. (Veure annexos).  
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FASE 2. Estudi i Anàlisi de l’entorn, el sector i la competència de la 
empresa. 
 

 
1. Anàlisis extern dels factors que influeixen a l’activitat empresarial. 

 
1.1. Identificació i descripció dels factors externs: 

 
 Polítics i econòmics 

La nostra situació geogràfica té una certa estabilitat ja que ens situarem a la 
zona alta de Barcelona perquè és la zona on hi ha més nivell econòmic i on hi 
ha més cases, per tant hauran més animals, també ens dirigim als voltants de 
Barcelona on per ells serà més fàcil arribar. Les decisions polítiques de la 
nostra comunitat no són més estrictes que les demés sobre el nostre sector i la 
estabilitat que tenim nacionalment és bona ja que formem part de La unió 
Europea i qualsevol normativa que surti ens serà informat ràpidament. La 
nostra empresa no necessita molt de personal per tant també hi haurà una 
bona relació i organització laboral. 
 

 Socioculturals  
Tenim enfocat el projecte cap a persones que mostren afecte als animals i que 
evidentment tenen animals, dintre d’aquestes persones també tenim en compte 
el nivell econòmic, ja que les famílies que acudiran a la nostra empresa per 
donar un acomiadament, als seus animals seran famílies amb un nivell de renta 
mitjà–alt, sigui enterrament o crematori segons la cultura o tipus de pensament 
que tingui cada família. 
 

 Ecològics 
És obligat a totes les empreses que tinguin present les normes de protecció del 
medi ambient, les quals s’han de respectar i ser una empresa el més ecològica 
possible i a part de reciclar el cartró i paper, també s’han de conèixer i 
respectar les següents normatives ordenades per nivell geogràfic d’aplicació. 
 
UNIÓ EUROPEA  
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental 
 
LEGISLACIÓ NACIONAL (Veure Informació Complementària) 
 
Llei a Catalunya (Veure Informació Complementària) 
 

 Tecnològics 
L’empresa no tindrà disponibilitat de noves tecnologies ja que no és una 
activitat amb la que sigui necessària, per tant no hi haurà cap inversió important 
en tecnologia a part de les instal·lacions del sistema de seguretat amb càmera 
de vigilància, alarma, i el disseny que utilitzarem per a l’atenció i imatge del 
local. 
 

 Jurídics   
Algunes de les normes que hem trobat sobre el nostre sector: Territori Nacional 
i Catalunya (Veure Informació Complementària). 
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1.2. Diagnòstic previ sobre la futura activitat. 
 
 Resum sobre amenaces i oportunitats. (Gràfic DAFO Veure 
annexos). 

 
2. Anàlisis del sector i de la competència. 

 
2.1. Delimitació i anàlisis del sector econòmic: 

 
 Identificació del sector, subsector, rama i activitat 

La nostre empresa quedaria ubicada en el sector terciari, el sector més gran del 
nostre país i sobretot de la zona on ens ubicaríem. 
Per a l’administració la nostra activitat estaria catalogada en l’activitat “93. 
Activitats diverses de serveis personals” i el nostre codi CNAE (Classificació 
nacional d’activitats econòmiques), seria el 93030. Pompes fúnebres i activitats 
relacionades amb les mateixes, dins el grup O de la taula d’activitats 
econòmiques. 
 

 Concentració del sector, Evolució i Posició comercial i 
internacional. 

Al territori nacional podem trobar empreses de crematoris i cementiris 
d’animals, però no existeix encara una empresa que s’encarregui de les 
gestions després de la mort de l’animal, o els serveis d’organitzar la vetlla, 
homenatge o record com una escultura, plat serigrafia, peluix... 
 
La venda d’animals no para d`augmentar i les franquícies dedicades als seus 
productes i cures també augmenten.  La idea que falta per adaptar aquí pels 
animals és una funerària.  
 
Aquesta idea encara no s’ha explotat a Espanya però tenim la referència 
d’Estats Units, on és un negoci que està triomfant i està totalment consolidat 
des del 2004, és a dir, relativament nova. 
 
La posició que volem transmetre no és més que una bona companyia, de 
qualitat i serietat que els oferim tractant de dignificar-los al màxim la mort de la 
mascota i així sentir l’alleugeriment de la pena als amos de les mascotes. 
 

2.2. Anàlisis de la competència a les empreses del sector: 
 
Realment sinó tenim competència a nivell provincial no ens afectarien les 
demés empreses, a no ser que decidissin ampliar negoci i ubicar noves 
funeràries a la nostra província amb més temps d’experiència en el sector. 

 
A Tarragona: l’ultima llar, cementiri animal i crematori. 
 
A Girona: INECO, crematoris i serveis funeraris d’animals de companyia.  
 
I tal i com veiem, no tenim competència a nivell provincial i realment tampoc a 
nivell de Catalunya perquè les característiques que ens diferencia de la nostra 
empresa a les demés, és els serveis que prestem a part del crematori o 
enterrament. 
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FASE 3: Estudi de Mercat 
 
1. Delimitació de les hipòtesis de partida sobre l’activitat empresarial 

per a la realització de l’estudi 
 

La nostra empresa pretén cobrir la demanda d’aquells propietaris de mascotes 
que volen acomiadar-se i enterrar o incinerar al seu animal. 
 

1.1. Productes i serveis 
 

La nostra empresa prestarà les següents gammes de productes i serveis 
especialitzats i adaptats a les necessitats i intencions dels clients: 
 

 - Productes: decoracions florals, tombes, caixes pels cossos, gerros per 
les cendres, plaques commemoratives, panegírics, recordatoris de tot tipus... 
 - Serveis: recollida dels cossos a domicili, cerimònies de comiats pels 
animals, enterraments, incineracions, decoracions florals... la resta de serveis 
sol·licitats pels clients. 
 

1.2. Mercat meta 
 

Aquests serveis i productes oferts per la nostra companyia pretén cobrir les 
necessitats i la demanda dels serveis funeraris per a les seves mascotes. 
Considerem que es tracta d’un servei especialment destinat a uns clients de 
mitjana edat o superior amb un nivell d’ingressos mitjà o alt que volen cobrir la 
nova necessitat d’acomiadar-se tendrament de la seva mascota. També es 
troba especialment destinat a un segment de població jove, cada cop més 
sensibilitzat amb el món animal. 
 

2. Obtenció d’informació a través d’enquestes 
 

2.1 Delimitació d’objectius a cobrir per l’enquesta 
 

Amb la realització de l’enquesta adjunta es vol aconseguir informació addicional 
sobre el tipus de servei ofert per l’empresa, l’opinió dels clients potencials, entre 
d’altres qüestions, així com obtenir unes opinions o idees objectives sobre el 
projecte tractat. 
Volem endinsar-nos en un projecte i l’enquesta és un mitjà que ens ajudarà a 
millorar les nostres idees i percepcions a través d’opinions alienes, objectives i 
més reals. Volem verificar una correcta introducció al mercat i aconseguir 
informació addicional. 
Amb els resultats obtinguts, modificarem les nostres opinions sobre el projecte i 
tractarem de millorar les idees aportades als desitjos de la mostra seleccionada 
en virtut dels resultats. 
Entre d’altres qüestions, ens interessen especialment els punts següents: 
 

 Opinió de la societat respecte a la nostra idea 
 Possibilitat de contractació dels usuaris/clients 
 Assignar un emplaçament adient 
 Delimitar especialment el segment a tractar i els serveis 

desitjats pels clients 
 Altres aspectes relacionats 

 
(Veure Informació complementària per veure la plantilla de l’enquesta sobre el producte)  
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2.2 Explicació de l’estructura del qüestionari 

 
Hem desenvolupat una sèrie de qüestions organitzades jeràrquicament al llarg 
de l’enquesta amb l’objectiu de realitzar cada cop qüestions més 
especialitzades en la matèria amb un ordre lògic establert. La pregunta 
posterior està directament relacionada amb l’anterior i així successivament fins 
al final del qüestionari. 
 
  La primera qüestió: Té animals de companyia al seu càrrec? és una pregunta 
tancada amb dues possibles respostes que determinaran si finalitza l’enquesta 
(si no té animals, ja que no es tracta d’un possible client); o si continua 
aportant-nos informació. 
Per aquesta qüestió, només em considerant adients i aportadores d’informació 
addicional les enquestes que ens indicaven que tenien mascotes, essent el 
100% de les enquestes finalitzades i seleccionades per l’estudi de mercat. 
 
  La segona pregunta : Quin tipus de mascota té? és també una pregunta 
tancada amb vàries respostes possibles i amb l’opció de multi resposta que ens 
permet establir una sèrie d’animals pels quals es destinaran els serveis que 
oferim.  
Com a resultat d’aquesta, podem verificar que tractarem, principalment, amb 
gossos, essent la mascota més habitual a la societat actual. 
 
  La tercera pregunta: En el moment de la defunció de la seva mascota, estaria 
disposat a enterrar-la o la incineraria? és una altra pregunta tancada que permet 
identificar el tipus de servei que prioritàriament oferiríem per desig dels usuaris. 
La majoria dels enquestats està d’acord amb enterrar o incinerar el seu animal, 
especialment, es decanten pel enterrament del mateix. 
 
  La quarta pregunta: Quant estaria disposat a pagar per aquest servei? és també 
una pregunta tancada amb 4 opcions que permet situar-nos en un preu 
orientatiu que la societat està disposada a abonar en aquest concepte o en els 
serveis oferts pel nostre projecte. 
 
 La cinquena qüestió és Li sembla adequat la idea de la creació d’un espai 
especialitzat en enterraments dels animals de companyia? Hem plantejat aquesta 
pregunta oberta amb l’objectiu de conèixer la opinió de la gent o dels possibles 
usuaris sobre la nostra idea per tal d’obtenir un esborrany sobre l’acceptació 
que tindria a la  societat una empresa amb aquests objectius i serveis oferts. 
 
 La sisena pregunta On considera adient l’emplaçament d’aquest indret? és una 
pregunta oberta que ens permet adreçar el cementiri a l’ indret on els 
enquestats consideren més adients per a ell. 
 
 La setena qüestió plantejada és una pregunta oberta  Com imagina aquest 
indret? que permet canviar l’estructura de l’enquesta per aconseguir major 
dinamisme, participació dels enquestats... a més, volem que la mostra 
seleccionada ens aporti idees, informació addicional, suggeriments sobre els 
serveis i la empresa.  
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 La vuitena pregunta Estaria d’acord en desplaçar-se per visitar la tomba o cementiri 
de la seva mascota? és una altra pregunta tancada que ens permet verificar que 
alguns amos es desplaçarien per visitar la seva mascota enterrada/ incinerada, 
d’altres valorarien la distància a recórrer i un tercer segment, no ho faria. 
 

 
 La novena qüestió Estaria disposat a celebrar una cerimònia de comiat en memòria 
del seu animal? ens permet observar, a través d’una pregunta tancada, si els 
propietaris estan disposats a celebrar una cerimònia de comiat per la seva 
mascota. 
 
 La darrera qüestió plantejada Considera adient la opció de crear panegírics per a 
aquest moment, les decoracions florals, els recordatoris...?, amb similitud amb la 
qüestió anterior, ens ajuda a conèixer l’acceptació i interès dels possibles 
clients per una gamma de serveis especialitzats (recordatoris, panegírics...). 
 

2.3. Proves preliminars del qüestionari 
 
Hem mostrat el nostre esborrany d’enquesta i em realitzat algunes 
modificacions ja que en algunes de les qüestions plantejades, no quedava clara 
la nostra intenció. Després d’aquest procés hem obtingut l’enquesta anterior, 
que considerem adients per extreure la informació desitjada. 
 

2.4. Quadern del qüestionari 
 
Aquesta secció recollirà els annexos dels 20 qüestionaris realitzats, així com un 
qüestionari global amb el resum de totes les respostes obtingudes a l’estudi de 
resultats. També hi aportem un quadre de respostes i comparatiu dels resultats 
obtinguts. 

 
3. La realització de l’enquesta 
 

L’enquesta s’ha tramitat de forma personal, a través de l’enviament d’e-mails... 
Hem dipositat un 20% de les enquestes en una sala de recepció d’una clínica 
veterinària i la resta s’han fet de forma personal i a través del correu electrònic. 
 

3.1. Selecció i identificació de la mostra 
 
La mostra seleccionada i emprada en aquest estudi de mercat és d’un total de 
20 persones. En realitat el nombre d’enquestats ha sigut major, però hem 
descartat aquelles enquestes que responien negativament a la primera qüestió, 
doncs no considerem que les persones que no tinguin animals de companyia 
puguin oferir-nos tota la informació desitjada. 
 

3.2. Pla de realització de les mostres 
 
La planificació de l’enquesta s’ha fet per a enquestes personals en hores lliures 
al personal de la zona; les realitzades via e-mail s’han fet en un horari i 
planificació lliures i les dipositades a la clínica veterinària s’han realitzat d’acord 
amb la disponibilitat dels clients de la clínica durant l’horari comercial d’aquesta. 
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3.3. Informe sobre el treball de camp realitzat (lloc, moment, 
observacions i comentaris) 

 
Com s’ha exposat a l’apartat anterior cada tipus d’enquesta s’ha realitzat de 
forma independent. Com a observacions hem pogut observar que un col·lectiu 
considerat no expressava les seves opinions a la pregunta oberta de la qual 
volíem extreure major informació sobre els gustos i desitjos dels possibles 
usuaris. 
Cal destacar la col·laboració de la clínica veterinària, que ens va aportar la 
documentació de l’enquesta en un període de temps molt reduït, aportant unes 
dades que considerem de gran utilitat ja que aquesta empresa proporciona 
serveis relacionats amb el projecte tractat. 
 

4. Anàlisis i interpretació dels resultats  
 
Aquest punt a tractar es troba definit i més detallat o ampliat a l’Annex d’Excel 
“Resultats de l’enquesta”. 
 

4.1. Resultats de l’enquesta 
 

4.1.1. Dades obtingudes (Tota aquesta informació 
podem trobar-la a l’apartat d’Informació 
Complementària) 

 
5. Obtenció d’informació de fonts secundàries 

 
5.1. Localització de la informació 

 
La localització de la informació de les fonts secundàries les hem obtingut 
d’Internet, ja que ha sigut el mitjà més ràpid i fàcil per trobar i obtenir les 
informacions. També les hem obtingut d’hemeroteques a través de llibres 
especialitzats. 
 

5.2. Dades rellevants obtingudes i conclusions 
 
Les dades les hem obtingut majoritàriament de la web www.elultimoparque.com 
que es una de les tres úniques empreses que hi ha a tota Espanya, que es 
dediquen a la incineració i posterior enterrament de les mascotes i de la revista 
ARGOS (http://argos.asisvet.com/bibliografias/87.pdf) especialitzada en serveis 
funeraris a mascotes. 
 
La conclusió que hem tret tant d’Internet com de les enquestes, és que hi ha 
molta gent interessada en que hi hagi un cementiri de mascotes. 
 

6. Informe resumen dels resultats obtinguts a l’estudi de mercat, 
conclusions de l’estudi (Veure Informació Complementària) 

 
L’enquesta ha sigut feta a 20 persones i a continuació posarem un resum dels 
resultats obtinguts. 
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7. Decisions sobre l’activitat empresarial 
 

7.1. Concreció de l’activitat i dels productes/serveis 
 
La nostra empresa cobrirà la demanda d’aquells propietaris de mascotes que 
volen acomiadar-se i enterrar o incinerar al seu animal. 

 

-Productes: decoracions florals, tombes i caixes pels cossos, gerros per 
les cendres biodegradables, plaques commemoratives, panegírics, recordatoris 
de tot tipus... 
 

-Serveis: Posem a disposició dels nostres clients l’opció d’anar a buscar 
a la mascota a casa, al veterinari o allà on sigui, amb el servei de recollida a 
domicili, cerimònies de comiats pels animals, enterraments, incineracions, 
decoracions florals... i la resta de serveis sol·licitats pels clients. 

 
7.2. Objectius i paràmetres de partida per al projecte 

 
La nostra empresa com primer objectiu seria donar el servei que els propietaris 
de les mascotes demanen i per atraure els clients, donaríem durant un temps 
un petit obsequi en record de la seva mascota, on hi hagi publicitat de Adéu, 
guau! On d’una manera “gratuïta” ens farien publicitat. 
 

7.2.1. Expectatives sobre l’acceptació del negoci 
La nostra empresa confia en tenir una expectativa favorable sobre l’acceptació 
del negoci en un futur proper. Estem convençudes de que aquesta iniciativa 
agradarà a la majoria dels propietaris de mascotes. 
 

7.2.2. Creixement previst 
El creixement previst que tingui la nostra empresa potser sigui de molta 
demanda, ja que manca aquest servei a la zona on situarem el cementiri. 
Segons les enquestes que hem fet a diferents propietaris, veiem que la gent 
està interessada, així que arribem a la conclusió que la nostra empresa pot 
tenir un futur prometedor.  
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FASE 4: Pla de Marketing: El producte, la producció i el proveïment. 
 
 

1. Descripció detallada dels productes o serveis en que es va basar 
l’activitat empresarial. 

 
INCINERACIÓ I ENTERRAMENT:  
 

 Producte o servei: Incineració i enterrament d’animals de 
companyia.             

 Descripció: Servei d’incineració i el seu corresponent 
soterrament i cerimònia per l’animal, en companyia de la família, 
per acomiadar un ésser estimat. 

 

 Característiques tècniques del producte: 
 

  Condicions de funcionament: Una vegada mort l'animal 
es procedirà a la recollida del cadàver, a la incineració          
i corresponent soterrament del mateix. 

 

 Normes legals que afecten al producte:  (per veure les normes 
us podeu referir a la Informació Complementària) 

     
 Necessitats satisfetes:  

 

La tranquil·litat de saber que la teva mascota ha sigut incinerada i 
soterrada, en un indret on es podrà visitar sota les lleis vigents en 
aquest àmbit. 

 
INCINERACIÓ:  
 

 Producte o servei: Incineració d’animals de companyia. 
 

 Descripció: Servei de crematori i cerimònia de l’animal, en      
companyia de la família, per acomiadar un ésser estimat. 

 

 Característiques tècniques del producte: 
 
 Condicions de funcionament: Una vegada mort l'animal 
      es procedirà a la recollida del cadàver i al soterrament o           
      incineració del mateix. 
 

 Necessitats satisfetes:  
La tranquil·litat de saber que la teva mascota ha sigut incinerada, i 
gràcies a la urna o el penjoll pots tenir-lo a prop teu. 

 
1.1. Característiques de la presentació del servei (horaris, 

modalitats, etc.): 
 

La nostra empresa de serveis funeraris tindrà un horari de 9h del de matí a la 
13h del migdia y per la tarda obrirem de 16h a 20h de la nit. 
Las modalitats d’aquesta empresa seria la oferta de la qual disposem de 
serveis funeraris, per soterrar o incinerar o incinerar al seu animal de 
companyia. 
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1.2. Atributs més importants: 

 
o Marca: Limbo Disseny 
o Envàs: Bios, Nu, Samsara, Geos 
o Gamma:  

 

Bios: Biodegradable, fibres vegetals y cel·lulosa. 
Nu: Composada de sal, biodegradable y totalment soluble 
Samsara: Composada amb arena de mar, sal i aglutinants 
vegetals.  
Geos: Substrat de orígens orgànic, mineral i aglutinants 
vegetals. 
 

o Disseny: 
 

    
          BIOS                   NU  

 
(Per veure més urnes consulteu la Informació Complementària) 

 
 

o Altres atributs:  (per veure els seus atributs consulteu la Informació 
Complementària) 

 
 
 

 Bios 
 

 Nu 

 Samsara 
 

 Geos
 

1.3. Productes complementaris: 
 
Disposem de diversos productes complementaris a les urnes, com: 

 
1. Bosses 
2. Sudari 
3. Plaques d’identificació 
4. Recordatoris 
5. Llibres de firmes 
6. Memorials 

 
                      --------------------------------- 
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1. Bosses: 

 
La bossa està confeccionada totalment 
amb cotó natural. El seu exclusiu i depurat 
disseny permet transportar les urnes de 
manera segura, còmoda, elegant i eficient. 
Es pot personalitzar. 
 
 
 
2. Sudari: 
 
Especialment concebut per a atendre  
les necessitats tots aquells que opten 
per un soterrament ecològic.  
A la seva funcionalitat s’uneix la bellesa 
i la calidesa dels materials utilitzats els quals 
li atorguen un alt valor afegit. 
 
 
Per més detalls de productes complementaris consulteu la Informació 
Complementària. 
 

1.4. Productes substitutius: 
 

1. Joies: 
 

Penjolls de plata amb càpsula del mateix material i tancament hermètic que 
garanteixen la perfecta conservació del record que contenen. 
Conté en el seu interior una càpsula del mateix material destinada a albergar 
cendres o material genètic. 
 
Es presenten en diversos models: els altres els podeu trobar a la Informació 
Complementària. 
 
Penjoll SUM: 
 
Recreació d’un ou Fabergé  
elaborat en plata calada de 
925 mms. 
Pes aproximat: 10g 
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1.5. Previsió del creixement del mercat del nostre producte o 
servei: 

 
Els nostres serveis i productes funeraris per a mascotes pretenen any rere any 
anar creixent, degut a que són empreses innovadores en el sector de les 
funeràries, ja que degut a les noves normatives es tenen que incinerar els 
animals si els vol enterrar, ja que està prohibit soterrar els cadàvers dels 
animals sota terra. 
Per això la nostra empresa es innovadora, perquè disposem de diferents urnes 
orgàniques per dipositar les cendres, i que amb el temps desapareixen i no 
contaminen, perquè són biodegradables o es dissolen en poc temps, o et 
donen la possibilitat de que creixi una nova vida, com amb la urna Bios, que té 
unes llavors dintre que fa que amb el temps surti un arbre nou. Així a part de no 
contaminar, contribuïm a que neixin nous arbres. 
El creixement previst que tingui la nostra empresa potser sigui de molta 
demanda, ja que manca aquest servei a la zona on situarem el cementiri. 
Segons les enquestes que hem fet a diferents propietaris, veiem que la gent 
està interessada, així que arribem a la conclusió que la nostra empresa pot 
tenir un futur prometedor.  
 

1.6. Posicionament respecte als competidors: 
 
“Adéu, guau!” és una empresa que, gràcies al seu proveïdor “LIMBO disseny”, 
té molts productes que el diferencien de la resta de competidors.  
Disposem d’una àmplia gamma de productes: urnes biodegradables, cosa que 
els nostres competidors no en disposen, i amb les noves normatives la nostra 
empresa està més el dia per col·laborar amb el medi ambient. 
També disposem de productes substitutius o complementaris per fer de 
l’acomiadament del nostre animal un gran dia, com: penjolls de plata, 
memorials, llibres de memòries, bosses per transportar les urnes, sudaris, 
plaques i recordatoris.  
Molts dels nostres competidors només en disposen d’urnes, que a més a més 
són de fusta i no es desintegren amb el temps.  
Llavors la nostra empresa no només es centra en les urnes, sinó que dona 
sortida a nous articles i crea una major oferta de productes per als nostres 
clients, donant la possibilitat de crear més demanda. 
Donat al problema d’espai de terreny, que cada cop és més gran, pot ser que 
en un futur les incineracions per posar les cendres a les urnes, o la nostra 
col·lecció de joies, guanyin la batalla a les incineracions i els mètodes 
tradicionals d’enterrament sota terra. 
 
(Els links dels nostres competidors els podreu trobar també a l’apartat 
d’Informació Complementària). 
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2. Pla de proveïment 
 

2.1. Proveïdors seleccionats i criteris de selecció utilitzats 
 
La nostra empresa és una empresa innovadora en el sector de les funeràries, 
ja que degut a les noves normatives es tenen que incinerar els animals si els 
vol enterrar, ja que està prohibit soterrar els cadàvers dels animals sota terra. 
Gràcies els nostres proveïdors disposem de diferents urnes orgàniques per 
dipositar les cendres, i que amb el temps desapareixen i no contaminen, 
perquè són biodegradables o es dissolen en poc temps, o et donen la 
possibilitat de que creixi una nova vida. 
 
En aquest últims anys l’interès per el benestar de l’animal i per donar-li més 
comoditats a anat creixent, com per exemple, perruqueries, vestits, joies, hotels 
per mascotes, etc..., i això a fet que també apareguin aquest tipus de serveis 
per poder soterrar o incinerar al seu animal, encara que avui en dia segueix 
havent-hi pocs proveïdors que es dediquin a distribuir aquest servei. Degut això 
he trobat poca informació de proveïdors de serveis funeraris per animals. 
 
“LIMBO disseny” és l’únic proveïdor que hem trobat que ens posa a la 
disposició els seus serveis i productes. 
 

2.2. Gestió de les existències 
 

2.2.1. Planificació de comandes 
 Primera comanda (Veure Informació Complementària) 

 
 Comandes successives del primer any 

 
Les pròximes demandes seran necessàries per cobrir les necessitats bàsiques i 
mantindré un stock de seguretat adient. 
 

2.2.2. Tipus de control d’inventari 
Degut a que és una empresa de nova creació i que hem tingut de fer una 
comanda inicial per cobrir la demanda dels clients en un període mínim, la 
comanda inicial i l’inventari són els mateixos. 
(El primer control d’inventari està a la secció d’Informació Complementària). 

 
3. Pressupost de costos 

   
3.1.  Costos anuals de producció o prestació de serveis. 

 
3.2. Quadre resum dels costos previstos per als cinc primers 

anys d'activitat. 
 
Adjuntem pressupost dels nostres proveïdors i dels forns crematoris: 
 

  

(El dos pressupostos ho podreu 
trobar conjuntament a la Informació 
Complementària)
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FASE 5: Pla de marketing: Definició del mercat i la comunicació. 
 

1. Descripció del mercat objectiu i de les estratègies de la 
comunicació. 

 
1.1.  Mercat objectiu 

 
Com havíem definit anteriorment, considerem que el servei ofert per la nostra 
empresa està potencialment destinat a un segment de clients amb un nivell 
adquisitiu considerablement elevat, de classe social mitjana-alta o alta, amb 
una personalitat dinàmica i moderna, conscienciat de les noves necessitats 
socials i amant dels animals i la natura. 
En un principi com idea principal considerem que és un servei que no 
contractaria un perfil de consumidors d’edat elevada, amb mentalitat 
conservadora, que, generalment, no consideraran aquesta idea com una 
possibilitat adient. 
Potencialment, es tractaria d’un servei especialment destinat a gent jove amb 
un nivell adquisitiu elevat, gent d’entre 17 a 45 anys, o gent d’edat superior que 
estan principalment influenciats per les necessitats dels seus familiars influents 
en la decisió de contractar aquest servei (principalment, descendents propers 
als animals). 
La resta de clients que no es trobin dins d’aquests segments principals de 
clients potencials, també rebrien el servei adient o justificat a les seves 
necessitats per part de la nostra empresa. No considerem que les persones a 
les que principalment no està destinat aquest servei no puguin accedir-hi, 
doncs proporcionaríem un finançament especial dels nostres serveis, uns 
pressupostos adequats per a cada cas. 
En resum, considerem que el segment de clients de la nostra empresa serien el 
format per aquells perfils o usuaris que compleixin aquestes característiques 
principals: 
 

 Factors geogràfics: considerem que els usuaris es trobaran a una 
distància escassa tant de la nostra oficina com del nostre cementiri animal, 
ja que descartarien el servei per les molèsties d’accés. Tot i que, a 
Barcelona, s’ampliaria la zona de clients ja que no hi ha cap empresa que 
ofereixi o cobreixi les seves necessitats a la zona. És a dir, que per a obtenir 
un servei com els que nosaltres proporcionem, no tenim competència al 
voltant, fet que amplia el marge geogràfic dels nostres clients. 

 

 Factors demogràfics: no considerem que estigui destinat a un sexe 
especial, tot i que considerem que el públic femení és més proper o sensible 
al món animal i les seves necessitats. Com hem indicat anteriorment, els 
clients potencials serien d’una edat d’entre els 17 als 45 anys, entre d’altres. 

 

 Factors socioeconòmics: el públic al qual destinem el servei ofert seria 
aquell segment de població amb un nivell adquisitiu mitjà-alt o alt, amb una 
educació moderna que permeti a l’individu la presa de consciència a favor 
dels animals.  
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 Factors personals: el nostres clients potencials serien persones amants i 
preocupades per la natura, els animals, la vida actual... amb unes ideologia 
actual i moderna i amb un compromís i participació activa pel medi ambient. 
Respecte al seu estil de vida, serien perfils amb una vida activa i familiar. 

 

 Factors de comportament davant del producte: El comportament del 
clients és irregular, doncs oferim un servei que principalment es farà només 
un cop, o en ocasions limitades i marcades per la desgràcia. Els hàbits dels 
clients i els serveis prestats aniran en funció dels seus desitjos, ja que la 
nostra empresa pretén oferir uns serveis personalitzats als seus interessos, 
necessitats, preferències... Respecte a la fidelitat, considerem que si els 
serveis que prestem agraden als clients, aconseguiríem la seva 
fidelitat...que és un dels nostres objectius principals. 

 

 Tipus de compra: en principi suposem que es tractarà d’una única 
contractació del servei, o una contractació que es tornarà a produir amb el 
pas del temps. Si suposem que una persona contracta els nostres serveis 
per acomiadar-se d’una mascota i, posteriorment, adquireix una altre, 
esperem que el client confiï de nou en els nostres serveis professionals. 
Amb l’objectiu de sintetitzar les idees anteriorment exposades, adjunto la 
fitxa següent sobre el perfil del client potencial. 
 

Característiques del client: 
Els clients són persones físiques i compliran generalment, aquests punts: 
 

 Edat: un perfil d’edat d’entre 17 a 45 anys, generalment. 
 Sexe: és indiferent.  
 Dimensió familiar: unitats familiars de dos membres (parelles joves), 

unitats familiars amb fills, que serien el primer agent per a motivar la 
contractació del servei ofert, o solters independitzats. 

 Cicle de vida familiar: els nostres serveis estan especialment 
destinats a nens, famílies amb nens, joves solters o joves casats 
sense fills, considerant aquests segments com el més propers a la 
sensibilitat amb els animals.  

 Ingressos: el segment d’usuaris tindrà uns ingressos adients propis 
de classe alta o mitjana-alta, que permeti una despesa de diners per 
aquests serveis. 

 Ocupació: qualsevol tipus de professional por contractar els nostres 
serveis. No considerem que l’ocupació del nostre client permeti una 
classificació d’aquests. 

 Educació: considerem que els nostres usuaris tindran una educació 
bàsica o superior, dons una educació moderna si que considera 
adient o oportuna aquesta branca de serveis. 

 Classe social: mitjana-alta o alta. 
 Hàbit de consum: suposem que es tractarà d’una única contractació 

del servei, i si hi ha més opcions de contractació, els nostres clients o 
usuaris estiguin fidelitzats amb la nostra empresa. La contractació 
dels nostres serveis vindrà exclusivament justificada per la defunció 
de la nostra mascota. 
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 Motius de compra dels nostres productes o serveis: pretenem cobrir 
totes les necessitats, desitjos i suggeriments dels nostres clients en 
el moment de defunció de les serves mascotes. 

 Característiques que aquest tipus de clients demanda del servei: els 
nostres serveis estan basats en la serietat, professionalitat, interès, 
motivació, dinamisme, col·laboració, aportació de noves idees, 
creativitat, respecte... demostrable als nostres serveis. 

 
1.2. Estratègies de comunicació 

 
La fitxa següent presenta físicament els punts febles de la competència i les 
accions plantejades com a solucions a la possible problemàtica originada per 
aquest factor. (Podrem veure un gràfic de la matriu DAFO si ens referim els 
Annexos, i a la Informació Complementària per consultar fitxa de punts 
febles i accions a dur a terme). 
 

Punts forts del projecte: Estratègia de diferenciació a ressaltar. 
 
 Producte: els productes contractats pels clients són pròpiament aquells 

emprats a les vetlles: llibres de visita, panegírics, urnes, obsequis, 
recordatoris... 

o Gamma: són productes funeraris. Hi haurà productes de gamma 
alta, mitja o baixa, segons els preus i qualitats. 

o Qualitat: indiscutiblement la qualitat estableix una relació directa 
amb els preus. Oferirem productes de major qualitat i 
responsabilitat mediambiental als usuaris que acceptin abonar 
més diners per un servei millor, o productes qualitat inferior o amb 
menor desenvolupament, per a preus més assequibles i clients 
amb un pressupost inferior. 

o Disseny: es tracta de productes innovadors i moderns, amb un 
disseny actual adaptat a les necessitats i usos. 

o Fiabilitat: es tracta de productes de garantia i qualitat, adients i 
conservadors del medi ambient i la natura. 

o Altres: volem basar la nostra activitat en el respecte als 
sentiments i els animals, adaptant els nostres serveis a les 
necessitats o desitjos del clients o usuaris. 

 
 Serveis 

o Assessorament: oferim uns serveis totalment personalitzats i 
desitgem assessorar als nostres clients o usuaris de la manera 
més adequada a les seves necessitats, els seus desitjos, la 
legislació vigent. 

 
 Preu 

Els preus varien en funció dels serveis contractats per tal de ser 
un servei accessible per a tothom. Així, trobaríem al menor preu, 
els serveis més bàsics i senzills, que augmentaran de preu en 
quant creixi la seva complexitat o serveis afegits. 
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 Persones 
o Capacitat professional: Els serveis oferts són de gran qualitat i 

professionalitat, igual que els nostres empleats. Volem que el 
personal implicat en la nostra empresa desenvolupi les seves 
tasques amb una formació adient i especialitzada per a 
cadascuna de les funcions que duu a terme. També volem 
persones involucrades amb el medi ambient i amb una motivació 
àmplia pel sector. 

o Amabilitat: el personal empleat a l’empresa ha de complir uns 
requisits de amabilitat, responsabilitat, confiança... mínims per al 
tracte als clients, especialment, considerant el motiu de la 
contractació dels nostres serveis. 

o Confiança: els empleats han d’aportar confiança als clients i 
usuaris i ser capaços de confiar en si mateixos i en els seus 
companys i el treball en equip. 

o Comunicació: els treballadors han de mantenir una relació molt 
correcta entre ells, basada en la comunicació, complicitat, bon 
ambient laboral... per millorar la qualitat i els serveis oferts i 
prestats. 

 
2. Pla de publicitat 
 

2.1.  Objectius 
 

El nostre pla de publicitat té com objectius principals, els següents: 
 

 Donar a conèixer la nostra empresa 
 Presentar a la societat els serveis i productes comercialitzats 
 Transmetre una imatge social, ecològica i respectable de la nostra 

empresa i tot els assumptes relacionats amb ella. 
 Aconseguir que la societat valori aquest servei com un servei 

adequat i adient, reduint les opinions negatives o contràries a aquest. 
 Proporcionar una major contractació dels serveis. 
 Gaudir de fidelitat els nostres usuaris i clients. 
 Potenciar la contractació dels nostres serveis 
 Fidelitzar els nostres clients i proporcionar-ne de nous 

 
2.2. Destinataris 
 

Els receptors del nostre pla de publicitat són tots els membres de la societat. 
Considero que el projecte publicitari, en aquest tipus d’empresa, ha d’adreçar-
se a tota la societat, ja que es tracta d’un servei nou, que ha d’aconseguir 
l’acceptació social. Especialment, tot aniria destinat a persones que tenen al 
seu càrrec animals de companyia i que es troben al final de la seva vida. 
Principalment totes les campanyes publicitàries s’orienten als clients actuals i 
potencials, però no hem de descuidar els prescriptors, les institucions 
públiques, les associacions empresarials i professionals, les associacions de 
consumidors, els accionistes, els socis, les institucions financeres, els mitjans 
de comunicació, els nostres proveïdors i acreedors, l’opinió pública...  
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2.3. Mitjans de comunicació i instruments 
 

Els instruments de la comunicació són: 
 

  La publicitat 
  Les relacions públiques 
  La promoció 
 

A partir d’aquestes tres conceptes, desenvoluparem tota la nostra campanya de 
promoció de l’empresa, desglossada als apartats posteriors. 
A més d’aquests mitjans, la informació de la nostra empresa es transmetrà pel 
propi producte i servei, la informació dels treballadors, venedors, des del punt 
de venda o contractació, dels clients satisfets... 
En un primer lloc, s’haurà de donar a conèixer la nostra empresa i els serveis 
que oferim i, posteriorment, s’haurà de potenciar o reforçar el manteniment dels 
clients o usuaris. 
 

2.3.1. Campanya d’introducció 
Com a base inicial de la nostra campanya, volem una acceptació quasi total per 
part de la societat, especialment dels prescriptors, institucions públiques, 
associacions, mitjans de comunicació...  per tal d’iniciar una activitat amb èxit i 
que oficialment es converteixi en un servei acceptat i respectat adequadament 
valorat pels clients potencials i, posteriorment, fins i tot, un servei indispensable 
i necessari. 
Els mitjans o instruments emprats per a aquesta fase es basarien principalment 
en informació, catàlegs, publicacions, publicitat a la premsa... És a dir, al punt 
de venda hi haurà catàlegs dels serveis prestats, targetes de visita, informació 
de la nostra empresa, dels serveis... Volem publicaran anuncis a la premsa, es 
disposarà de tota la informació a la nostra pàgina web 
(http://www.adeuguau.es.tl), s’utilitzarà el correu electrònic com a mitjà 
d’informació gratuït... 
Considerem que en aquest apartat, la nostra empresa inverteix tant en serveis 
tradicionals (catàlegs, targetes...), com serveis adaptats a les noves tecnologies 
(pàgina web, correu electrònic...). 
 

 
 
Un dels mitjans que emprarem a la primera fase de la nostra campanya és la 
bona relació amb d’altres empreses relacionades, com centres veterinaris, 
perruqueries canines o d’animals... A aquests indrets essencials i captadors de 
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clients, pretenem instal·lar panells informatius, catàlegs, targetes de visites... de 
la nostra empresa i els nostres serveis. 
Volem crear unes relacions de col·laboració bilaterals amb empreses d’aquests 
tipus que permetin no només un assessorament als clients, sinó una 
recomanació dels nostres serveis i de la nostra empresa. 
 

2.3.2. Campanyes de manteniment 
A aquesta segona fase de la campanya de publicitat, mantindrem els elements 
mencionats a la fase inicial i els ampliaríem amb una publicació mensual 
anomenada Històries Adéu Guau on explicaríem detalladament, conservant la 
intimitat i el respecte als nostres clients, les experiències anteriors i els 
projectes duts a terme, com a mostra real de la nostra experiència i dedicació. 
D’aquesta manera, proporcionaríem  aquestes revistes al nostres punts de 
venda, a través de la nostra web,  els nostres col·laboradors... com a 
informació extra dels mitjans o instruments de l’apartat anterior. 
 

2.3.3. Annexos: models instruments de publicitat 
dissenyats 

Hem creat la nostra pàgina web com a mitjà propi i actual de publicitat i de 
comunicació amb tots els receptors: prescriptors, usuaris potencials, clients... 
 

 
 
A l’annex final d’aquesta fase, hem adjuntat els models emprats en aquesta 
secció. 
 

3. Pla de promoció de vendes 
 

La promoció de vendes consisteix en decidir sobre les accions més adients i 
destacades amb l’objectiu de promocionar les vendes o prestacions dels 
serveis i productes oferts per l’empresa. 
 

3.1. Objectius 
 
Els objectius de la promoció són, principalment, els següents: 
 

 Augmentar les vendes en un espai de temps breu 
 Promulgar la nostra empresa i els nostres serveis contra la 

competència 
 Donar a conèixer els productes i serveis i apropar-los als usuaris o 

clients 
 Recolzar al punt de venda la publicitat i promoció 
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Així en concret, amb les nostres actuacions promocionals, volem augmentar els 
nostres beneficis i clients en un espai de temps reduït, volem defensar el 
respecte a la nostra empresa i l’acceptació d’aquesta i dels serveis oferts, 
donar a conèixer els nostres originals serveis i productes i fidelitzar els clients o 
usuaris amb ells, fer-los seus, adaptar-los als seus desitjos, necessitats i 
interessos i, volem recolzar especialment la publicitat al punt de venda, a la 
botiga, a l’oficina, el boca-orella.... 
 

3.2.  Destinataris 
 

La promoció pot anar dirigida a: 
 

 Distribuïdors 
 Prescriptors 
 Clients i usuaris del producte i servei 
 

En el nostre cas, els destinataris principals són els prescriptors, com a principal 
motor de motivació de la contractació dels nostres serveis; i als clients i usuaris, 
doncs són els consumidors finals i els que proporcionen els beneficis 
empresarials, o els que tenen capacitat per fer-ho. 
Volem que els nostres clients i distribuïdors coneguin fidelment la nostra 
empresa, els nostres serveis, els nostres recursos humans.... i els relacionin 
amb un servei de qualitat basat en el respecte. 
 

3.3.  Instruments 
 
Els instruments de la promoció es classifiquen en funció dels destinataris 
anteriorment mencionats, de la forma que indica la taula posterior. 
(Veure Informació Complementària per consultar fitxa d’instruments de 
promoció) 
 
D’aquesta manera, com s’indica a la taula anterior, principalment, ens 
centraríem en els articles destinats als consumidors, el principal objectiu de la 
nostra campanya. Així, obsequiarem la seva fidelitat i la contractació dels 
nostres serveis o l’adquisició dels nostres productes amb regals al contractar 
els serveis, entrega de la nostra publicació mensual, descomptes comercials, la 
creació de concursos, sorteigs, obsequis de Nadal, calendaris propis, agendes, 
altres premis de fidelitat... Volem aconseguir la satisfacció dels nostres clients i 
usuaris. 
 

4. Pla de relacions públiques 
 

Les relacions públiques representen les accions realitzades per l’empresa per 
tal de crear un clima de bones relacions amb el públic en general, tot i que no 
estigui relacionat amb les activitats que desenvolupa. 
A través d’aquest pla de relacions públiques, l’empresa deixa patent el seu 
compromís amb la societat i la resta de temes que l’interessen, com els 
següents: 
 

 Preocupació per la salut dels ciutadans 
 Interès per la qualitat de vida 
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 Foment de l’esport, la cultura, l’educació, les arts... 
 Defensa del medi ambient 
 Accions humanitàries 
 Foment del desenvolupament tecnològic 
 

4.1.  Objectius 
 

Els objectius principals són: 
 

 Adquirir notorietat 
 Crear una actitud favorable cap a l’empresa per part de la societat i 

l’entorn 
 Incrementar les vendes 
 

La nostra empresa considera aquest apartat de gran interès, doncs, a causa 
del tipus d’empresa i servei ofert, considerem com a una necessitat vital per a 
la viabilitat de la nostra empresa, l’acceptació social. Es més, no volem només 
una mera acceptació, sinó que desitgem que la societat consideri aquest servei 
com una necessitat i com un servei de qualitat, respecte i favorable a nivell 
social.  
 

4.2.  Destinataris 
 

Els destinataris del pla de relacions públiques són, entre d’altres, els següents: 
 

 Els mitjans de comunicació (premsa, televisió, ràdio...) 
 Les institucions públiques  
 Els líders d’opinió 
 Les associacions de consumidors 
 Els aficionats esportius (poliesportius, clubs d’esports...) 
 Les associacions culturals  
 El públic en general 
 

Volem una acceptació i reconeixement de la nostra activitat empresarial per 
part de tots els destinataris o un percentatge elevat d’aquests. 
 
 

4.3.  Instruments 
 

Els instruments de les relacions públiques són: 
 

 Les relacions amb els mitjans de comunicació 
 El patrocini 
 La relació amb les institucions públiques 
 

Respecte a la primera d’aquestes, volem publicar els nostres serveis a la 
premsa de forma esporàdica, especialment, a l’inici de l’activitat empresarial i 
reduint posteriorment, la inversió en aquest sector. Respecte a la televisió, 
existeixen programes que fan reportatges sense suposar cap cost per a 
l’empresa d’aquells sectors diferents o innovadors al mercat, de forma, que 
voldríem aprofitar-nos d’aquest mitjà. 
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D’altra banda, considerem el patrocini un mitjà per econòmic per promocionar-
nos, tot i que el sector al que arriba és menor. Estaríem interessats en 
patrocinar algun club esportiu de barri, proper a la nostra ubicació per tal de 
fomentar el coneixement de la nostra empresa i crear una afinitat i relació 
millorada amb la societat veïna. 
En darrer lloc, respecte al es relacions amb institucions públiques, volem 
mantenir amb aquests, unes relacions adients, d’acord amb la legislació vigent 
aplicable. 
 

5. Pressupostos de costos 
 

Un cop ja hem definit anteriorment els plans de publicitat, promoció, vendes i 
relacions públiques, estimarem el preu d’aquests projectes esmentats. 
 

5.1. Costos de publicitat 
 

Els mitjans emprats per a aquesta fase són: catàlegs, publicacions, publicitat a 
la premsa, panells informatius, catàlegs, targetes de visites... A més, 
publicarem mensualment la nostra revista Històries Adéu Guau.  El preu 
d’aquest productes s’inclou al “Quadre resum de costos”.  
 

5.2. Costos de promoció de vendes 
 

A aquest apartat incorporem els següents apartats: 
 

- Reducció del preu per un temps determinat 
- Descompte d’un percentatge sobre el preu 
- Primes per quantitats perdudes 
- Donar major quantitat de productes 
- Demostracions als punts de venda 
- Regals promocionals 
- Col·laboració en la publicitat 
- Regals (clauers, calendaris, bolígrafs...) com podem veure a l’annex 
- Invitacions gratuïtes a reunions, convencions... 
- Regals incorporats al producte 
- Entrega de la nostra publicació Històries Adéu guau 
- Descomptes als preus 
- Concursos, sorteigs, premis 

Els costos d’aquest apartat s’inclouen al “Quadre resum de costos”.  
 

5.3. Costos de relacions públiques 
 

Respecte als serveis inclosos a aquest apartat, destaquem els següents: 
patrocini a clubs esportius i associacions, publicació dels nostres serveis a la 
premsa de forma esporàdica, l’aparició als programes que fan reportatges 
sense suposar cap cost per a l’empresa d’aquells sectors diferents o 
innovadors al mercat, entre d’altres. Els costos d’aquests serveis es detallen al 
quadre resum de costos posteriors. 
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5.4. Quadre resum de costos 
 

5.4.1. Primer any (per mesos) 
(Veure Informació Complementària per consultar el quadre de costos del 
primer any) 

5.4.2. Cinc primers anys (per detalls anuals) 
Els costos del primer any corresponen aproximadament al 27% dels costos del 
primer any d’aquest segment de l’empresa, considerant que hem d’emprar una 
inversió inicial superior al primer període que a la resta per tal de donar a 
conèixer la nostra activitat i degut també a l’adquisició dels instruments 
necessaris de la fase publicitària, de relacions públiques i similars. 
(Veure Informació Complementària per consultar el quadre de costos dels 
cinc primers anys) 
 

6. Annex 
 

6.1. Models dels instruments de comunicació dissenyats 
 

 La nostra pàgina web pròpia 
 

Hem creat la nostra pàgina web com a mitjà propi i actual de publicitat. 
Considerem que a l’època actual qualsevol empresa ha de disposar d’una 
pàgina web com a mitjà de comunicació i informació. 
 

 
 
 

 Tríptics 
 

Disposarem de tríptics i documents publicitaris que detallin els nostres serveis 
bàsics empresarials, donant a conèixer la nostra activitat i empresa. 
A continuació podem veure un exemple d’aquests. 
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 Les nostres targetes de visita 
 

Comprarem una sèrie de targetes de visita per les nostres relacions comercials 
que estaran disponibles  a la nostra botiga, cementiri, els centres prescriptors i 
col·laboradors. 
 

Targeta de visita 

Targeta de visita2 
 
 

 Obsequis a clients 
 

Adquirirem una sèrie d’obsequis pels nostres clients: caramels, clauers, boles 
de vidre amb fotografies o el nostre logotip, bolígraf, llapis personalitzats... 
entre d’altres, com podem veure a continuació (Per veure més obsequis als 
nostres clients els podreu trobar a la Informació Complementària). 
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FASE 6:  Pla de marketing: definició de la distribució. Determinació 
dels preus. Organització de les vendes. 
 

1. Organització de la distribució. 
 

Com a distribució entenem que són totes les operacions que es realitzin per 
ficar a disposició del públic el producte o servei. 
Donada la situació que el nostre projecte consta d’un servei, podem definir 
aquest apartat com els plans que durem a terme per ficar en coneixement i 
disposició del nostre servei als clients. 
Per donar-nos a conèixer pel nostre tipus de servei la publicitat necessària 
seria utilitzant com a estratègia el canal propi, a través dels comercials, 
principalment, tenint contacte constantment amb centres de veterinàries 
sempre, deixant informació nostre per qualsevol possible client, una carpeta de 
presentació amb una targeta de contacte.  
 

2. Política de preus. 
 

Per poder plantejar-nos com ficar un preu als nostres serveis i productes, hem 
tingut en compte 3 punts; 
 

- Els resultats obtinguts en les enquestes de la fase 3, on per majoria les 
respostes eren fins a 50 € i una altre part igual de respostes entre 50€ i 
100€. 

- Tenint com a referència els preus que s’estan oferint en altres empreses 
dins el nostre país. 

- Les despeses i la demanda. 
 
Segons els nostres objectius entrarem al mercat intentant posicionant-nos com 
a empresa forta i amb tots els serveis possibles en aquest camp. 
 

2.1. Mètodes de fixació de preus. 
 
Per fixar uns preus hem hagut de qüestionar-nos sobre quin mètode ens seria 
més útil, arribant a la conclusió que el més útil és primer tenir informació de les 
altres empreses que donen algun tipus de servei com el nostre, per exemple 
les clíniques que tenen Forns per cremar, o empreses que encara que siguin 
de fora de Barcelona ens podem orientar amb els seus preus. Després el més 
adequat és tenir una informació orientativa de la demanda que pugui haver i 
totes les despeses que ens suposaria aquesta empresa, per poder fer unes 
mitges de preus amb uns increments pel nostre benefici i poder començar el 
primer any amb recuperació i beneficis. 
 
Després de correus electrònics i buscar informació per Internet hem obtingut 
una mitja de preus d’altres empreses: (llista que podreu trobar a la Informació 
Complementària). 
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2.2. Estratègies.  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per entrar al mercat establirem uns preus semblants als obtinguts per les altres 
empreses i calculant una estimació òptima i orientativa amb les despeses que 
tot seguit mostrarem en  un quadre anual. 
Una vegada ja haguem entrat al mercat, es farà una revisió de preus i 
despeses, per veure si es poden canviar i si seria viable canviar els preus. 
 
També volem oferir un preu raonable pel trajecte que s’ha de fer per recollir les 
mascotes, començarem amb un preu ajustat que constarà en el temps del 
treballador en el desplaçament i un preu determinat per km.  
Al veure que els preus de els enterraments és més car i requereix un 
manteniment, podríem fer packs de preus amb altres productes per a la família 
de recordatoris i flors per tal d’atraure aquell servei. 
 

2.3. Preus: (el llistat el podem consultar a la Informació 
Complementària).  

 
3. Organització i planificació de les vendes. 

 
Per poder fer una breu observació i planificació per a les possibles vendes hem 
de tenir una sèrie de dades.  
Nosaltres creiem que era adequat buscar dades sobre la quantitat de mascotes 
que hi han, la quantitat de centres destinats a la veterinària com a interès sobre 
la sortida d’aquest sector i unes estadístiques de les despeses mitges que es 
deixen les famílies en les seves mascotes. 
 
Primeres dades; 
Segons unes dades de la Vanguardia a Barcelona ciutat hi ha prop de 90000 
mascotes, aquestes dades són calculades per els xips que porten i per una 
estimació de les que no els porten. 
 
Segones dades; 
Buscant per les pagines grogues podem trobar uns 200 centres veterinaris a 
Barcelona ciutat. 
 

 
 Objectius 
 Despeses 
 Marketing 

 Naturalesa del 
mercat i la demanda 

 Preus competents. 
 Factors de l’entorn. 

(economia) 

Conceptes a tenir en 
compte per fixar els preus. 
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Estadístiques; 
Segons un estudi de la fundació Eroski, sis de cada deu espanyols tenen un 
animal de companyia, on les famílies deixen més part dels seus ingressos és 
amb els gats i els gossos, es gasten una mitja de uns 500 euros en el 
manteniment dels seus animals, una quantitat que està entre els 270 i 1300 
euros amb els gossos, i en el cas dels gats és entre 500 i 1500 euros anuals. 
Les següents taules són de la pàgina web de l’ Institut Nacional d’Estadística.  
(La informació i la gràfica de les sèrie dades abans nomenades les podem 
veure a la Informació Complementària). 
 
Durant el primer any no sabem quin moviment hi haurà mensualment, per això 
farem una previsió estimada anual a partir de les dades anteriors. 
 
Si hi han unes 90000 mascotes a Barcelona ciutat només, tot i que podem 
donar els nostres serveis a la resta de poblacions dels voltants; 
Dividim 90000 per la mitja d’anys que viuen els animals; 
 
90000 / 10 anys =  9.000 morts per anys aproximadament. 
 
Si contem una quarta part per diversificació de gent que pugui optar per altres 
serveis o per diferencies de les dades de morts per any... 
 
9000 / 4 = 2250 morts per any. 
 
Arrodonim a 2000, i fiquem que cada un es deixa una mitja de 200 €. 
 
2000 * 200 = 400.000 € / any 
 
 
 
Per poder fer una previsió pels següents 5 anys podem fer una estimació 
suposant que el següent any seran menys despeses i més ingressos ja que 
serem més coneguts i a part cobrarem el manteniment de les sepulcres venuts 
l’any anterior. 
 

- Taula de les morts d’animals durant 2009-2013: (Informació 
Complementària) 

 
- Taula dels ingressos en euros: (Informació Complementària) 

 
4. Recursos necessaris per a la distribució i les vendes. 

 
4.1. Inversions. 

 
Per a la nostra organització de venda ens es de requisit primari tenir un parell 
de congeladors que puguem anar movent per ficar els animals dins i que no 
es deteriorin, així com pel trasllat de la vivenda a les instal·lacions, també un 
forn de cremació i el rènting del vehicle que adjuntem a l’annex amb els 
plànols i dades del forn. (seguirem ampliant aquest punt ja que seguirem 
buscant informació de més maquinaries i preus). 
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4.2.  Recursos humans. 
 
Com ja hem comentat la funció de la nostre comercial serà el contacte constant 
amb veterinàries i informació continua, per tant que siguin ells qui ens truquin i 
ens demanin oferir el servei també o que els hi recomanin els nostres serveis. 
Donat que la comercial serà una sòcia de l’empresa no es cobrarà per 
comissions sinó una quota fixa ja que representa que l’integrés de tenir clients i 
contactar-hi és igual que la de la resta de sòcies i hi posarà tot l’integrés i 
afecte. 
 
Tindrem el servei d’Internet per a que no s’hagin de desplaçar i puguin 
demanar pressupost a través del correu electrònic. 
 
         www.adeuguau.es.tl                  /                  adeuguau@hotmail.com 
  

4.3. Subministraments i serveis exteriors. 
 
En el moment de fer les foses necessitàrem una empresa que ens vengui els 
seus serveis per unes horetes per tenir-nos el terreny preparat, aquestes 
empreses poden ser una empresa d’excavacions de terrenys i altres, on un peó 
vingui a preparar el sòl. 
Pel que fa a subministraments, tindrem com qualsevol altre empresa, aigua, 
electricitat i telefonia amb les companyies que millor ens vagin per zona. 
 

5. Pressupost de despeses. 
 

5.1. Despeses dels 5 primers anys (Informació 
Complementària). 

 
5.2. Préstec de 200000 € i a part cada sòcia aportarà 25000€. 

 
El préstec constarà de tres quotes a pagar a l’any durant vuit anys. (Taula 
préstec a la Informació Complementària). 

 
5.3. Gràfic d’objectius (Informació Complementària). 
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FASE 7: Identificació de l’empresa i dels productes.  La localització i 
les despeses generals. 
 

1. Determinació de la forma jurídica de l’empresa 
 

1.1. Criteris seguits per a l’elecció 
 
La determinació de la forma jurídica de la nostra empresa ha sigut Societat 
Laboral (Adéu, guau, SL). 
 
A continuació posem els criteris que hem seguit per a l’elecció de la forma 
jurídica de l’empresa. (Veure Informació Complementària per veure les 
característiques) 
 
Tràmits i requisits de constitució de les empreses: 
 
CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT 
 

 Certificació negativa del nom: consisteix en una certificació on es fa 
una reserva del nom per a la futura societat que volem constituir (Veure 
Informació Complementària per veure els models).  
 

 Escriptura de constitució i el seu atorgament. 
 
L'escriptura de constitució de la societat ha de ser atorgada per tots els 
socis fundadors, els quals n'han d'assumir la totalitat de les participacions 
socials. Cal fer-hi constar necessàriament: 
 
 La identitat del soci o socis: 
 La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.  
 Les aportacions que cada soci hi fa i la numeració de les participacions 

assignades en pagament.  
 Els estatuts de la societat.  
 La determinació de la manera concreta en què inicialment s'organitza 

l'administració, en cas que els estatuts en prevegin alternatives diferents.  
 S'hi poden incloure tots els pactes i condicions que els socis creguin 

convenient d'establir-hi, sempre que no s'oposin a les lleis reguladores.  
 

Als estatuts, s'hi ha de fer constar, com a mínim: 
 

 La denominació de la societat.  
 L'objecte social, amb l'especificació de les activitats que l'integren.  
 La data de tancament de l'exercici social.  
 El domicili social.  
 El capital social, les participacions en què es divideix, el seu valor 

nominal i la seva numeració correlativa.  
 La manera o maneres d'organitzar l'administració de la societat, en els 

termes establerts en aquesta Llei.  
 L'escriptura de constitució s'ha de presentar a inscripció al Registre 

Mercantil.  
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ÒRGANS SOCIALS 
 
Junta general de socis 
 
Òrgan deliberant que expressa en els seus acords la voluntat social, la 
competència del qual s'estén fonamentalment als temes següents: 
 

 Censura de la gestió social, aprovació de comptes anuals i aplicació del 
resultat.  

 Nomenament i separació dels administradors, dels liquidadors i, si 
escau, dels auditors de comptes.  

 Modificació dels estatuts socials.  
 Augment o reducció del capital social.  
 Transformació, fusió i escissió de la societat.  
 Dissolució de la societat.  
 

Els administradors 
 

Òrgan executiu i representatiu alhora, que duu a terme la gestió administrativa 
diària de l'empresa social i la representació de l'entitat en les seves relacions 
amb terceres persones. 
 

 La competència per al nomenament dels administradors correspon 
exclusivament a la Junta General.  

 Excepte disposició en contra als estatuts, és necessària la condició de 
soci per ser nomenat administrador.  

 
DRETS DELS SOCIS 
 

 Participar en el repartiment de beneficis i en el patrimoni resultant de la 
liquidació de la societat.  

 Participar en les decisions socials i ser triats com a administradors.  
 

SOCIETAT UNIPERSONAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA 
 

Sorgeix com a resposta a l'aspiració de l'empresari individual de crear la 
seva indústria o comerç amb responsabilitat limitada davant dels seus 
creditors. 
 

Hi pot haver dos tipus de societats unipersonals: 
 

 Aquella constituïda per un únic soci, persona natural o jurídica.  
 Aquella constituïda per dos o més socis, quan totes les participacions 

hagin passat a ser propietat d'un únic soci.  
 

Necessàriament, han de constar en escriptura pública, que s'ha d'inscriure al 
Registre Mercantil: 
 

 La constitució de la societat d'un únic soci.  
 La declaració segons la qual s'ha esdevingut la situació d'unipersonalitat 

"com a conseqüència del fet que un únic soci ha passat a ser propietari 
de totes les participacions socials".  
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 La pèrdua d'aquesta situació d'unipersonalitat, o el canvi de soci únic 
"com a conseqüència de la transmissió d'una o de totes les 
participacions socials".  

 
En tots els supòsits anteriors, la inscripció registral ha d'especificar la 
identitat del soci únic. 
Mentre es mantingui la situació d'unipersonalitat, la societat ha de fer 
constar expressament aquesta condició en tota la seva documentació, 
correspondència, notes de comanda i factures, i també en tots els anuncis 
que hagi de publicar per disposició legal o estatutària. 
El soci únic ha d'exercir les competències de la Junta General, les seves 
decisions s'han de consignar en acta sota la seva signatura o la del seu 
representant, i poden ser executades i formalitzades pel soci mateix o pels 
administradors de la societat. 
 

COMPTES ANUALS 
 

S'hi apliquen les disposicions incloses a la Llei de societats anònimes, a les 
quals s'afegeixen els preceptes següents: 
 
 La distribució de dividends als socis s'ha de fer en proporció a la seva 

participació en el capital social, llevat de disposició en contra als 
estatuts.  

 A partir de la convocatòria de la Junta General, el soci o els socis que 
representin com a mínim el 5% del capital poden examinar al domicili 
social, ells mateixos o amb un expert comptable, els documents que 
serveixin de suport i d'antecedent dels comptes anuals, llevat de 
disposició en contra dels estatuts.  

 
LLIBRES 
 

 Llibre d'inventaris. 
 Comptes anuals.  
 Diari: registre diari de les operacions.  
 Llibre d'actes: acords presos per les juntes generals i les juntes 

especials. 
 

LEGISLACIÓ 
 

Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada. 
 
 Liquidació de l’Impost de transmissions patrimonials i actes 

jurídics documentats (ITP, AJD) (Veure Informació Complementària 
per veure els models).  

 
 Inscripció al Registre Mercantil 
 

o Documentació 
 
L’Escriptura Pública de Constitució de la Societat. 
Liquidació de l’Imposta de Transmissions Patrimonials. Imprès Model 600 
complimentat.  
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o Lloc 
 

Registre Mercantil de la província en que es troba domiciliada la Societat 
 

 La declaració censal 
 

El model de declaració censal, serveix per fer l’inici de l’activitat empresarial, 
per indicar el règims o modalitats d’Iva i de IRPF, sol·licitar el número 
d’identificació fiscal (NIF). (Veure Informació Complementària per veure els 
models).  
 

 Sol·licitud de llicència d’obertura 
 
(Veure Informació Complementària per veure els models) 
 

 Impost sobre béns immobles 
 
(Veure Informació Complementària per veure els models) 
 

1.2. Avantatges i incentius que poden obtenir: 
 
- Possibilitat de realitzar els tràmits de constitució i posada en 

marxa per mitjans telemàtics, evitant desplaçaments a 
l’emprenedor i un estalvi substancial de temps i costos, mitjançant 
el Document Únic Electrònic (DUE).  

 
- Possibilitat de constitució per el procediment presencial, amb els 

mateixos temps de resposta de notaris i registradors (48 hores), 
sempre que s’opti per la utilització d’uns estatuts socials 
orientatius. 

 
- L’objecte social es genèric per a permetre una major flexibilitat en 

el desenvolupament de les activitats empresarials sense 
necessitat de modificar els estatuts de la societat, si bé es dona 
opció  els socis d’establir, a més, una activitat singular.  

 
- Utilització d’una denominació social especial que incorpora un 

codi alfanumèric (ID-CIRCE) el que permet la seva obtenció en 24 
hores.  

 
- No es obligatòria portar el llibre registre de socis perquè el reduït 

número de socis no el  fa necessari.  
 

- Mesures fiscals per a ajudar a superar els primers anys d’activitat 
empresarial.  

 
- Importants facilitats per a continuar la seva activitat com societat 

de responsabilitat limitada. 
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2. Identificació de l’empresa 
 

2.1. Elecció de la denominació de l’empresa 
 
Adéu, guau! és la denominació social de la nostra empresa. L’hem escollit per 
el seu significat, per la seva capacitat d’identificar la activitat empresarial i per 
altres motius que hem vist que era inconvenient. 
 
Una vegada que hem escollit la denominació de la nostra empresa, hem 
comprovat que no hi ha cap altre empresa amb la nostra denominació i a 
continuació hem omplert el document adient per fer la sol·licitud de certificació 
(Veure Informació Complementària per veure els models).  
 
Una vegada hem escollit la marca, hem sol·licitat a l’Oficina Espanyola de 
Patents y Marques (OEPM) un informe previ per a assegurar-nos que el signe 
està lliure.  
 
La sol·licitud la hem tramitat a l’Oficina Espanyola de Patents y Marques (C/ 
Panamà, 1 - 28071 Madrid - ESPAÑA)  
 

2.2. Elecció del logotip, signes i símbols representatius 
 
El logotip de l’empresa és el següent:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Dibuix dels logotips i símbols representatius de l’empresa 
 
A través del merchandising hem creat altres símbols representatius de 
l’empresa com: 
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3. Localització de l’empresa 
 

3.1. Necessitats d’espais, infraestructures i ubicació 
 

Necessitats d’espais:  
La nostra empresa ha de constar d’un local destinat al servei d’atenció al 
client, on rebrem la sol·licitud d’incinerar/enterrar els animals, ... 
I també ha de constar d’una parcel·la on puguin descansar els animals 
una vegada incinerats/enterrats. 

 
Infraestructures: 
 
 Aigua 
 Llum 
 Gas 
 Telèfon 
 Fax 
 Internet 
 Facilitat de retirada de residus. 

 
3.2. Localització de l’empresa i règim d’utilització dels locals, 

terrenys o edificis 
 

 Local: 
 
Tipologia: Local comercial 
Superfície: 30 m² 
Província: Barcelona 
Zona: Barcelona Ciudad 
Població: Barcelona 
Districte: Eixample 
Preu: 680 € 

 

 Parcel·la: 
 
Preu: 300.000 € (a confirmar)  
Superfície: 1 ha  
Tipus: Finca rústica  
Desnivell: Plano  
Edificabilitat: FINCA RUSTICA 270 m², Parc. 10000 m², 5 hab., trsa., 
balco, gar., a/p, calef., llar, bodega, altell 30 m², barbacoa, llenyer, 
pou, tenis, frontó 
Direcció: REF 3515  
                La Roca del Vallès 
                Barcelona  

 
3.3. Plànols dels locals, terrenys o edificis 
 

(Veure Informació Complementària per veure els locals) 
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4. L’administració i els serveis generals de l’empresa 
 

4.1. Organització de l’administració: els administradors i el 
departament administratiu 

 
Administradors de l’empresa: 
 

Administració: 
Vanessa Vasallo Díaz 
 

Marketing: 
  Georgina Solé Pérez 
 
Comercial: 
  Virginia Rovira Márquez 
 
Recursos Humans: 
  Verónica Quero Tierno 

   
Departament administratiu: 

 
 Mobiliari d’oficina 
 Equips informàtics i programes adequats 
 Equips de comunicació 
 Material fungible d’oficina 
 Publicitat 

 
4.2. Organització dels serveis generals: neteja, vigilància, 

seguretat 
 

 Incendis i catàstrofes 
 Vehicles 
 Responsabilitat civil 
 Accidents laborals 
 Manteniment de locals / parcel·les 
 Alarmes 
 Entitats financeres 
 Neteja de local / parcel·la 
 Manteniment de maquinaria industrial 
 Manteniment d’equips informàtics i comunicacions 
 Manteniment d’infraestructures 
 Assessoria i Gestoria: 

o Contable 
o Laboral 
o Fiscal 
o Altres 

 Bufet d’Advocats per temes jurídics 
 Empresa d’Auditoria: 
o Contable 
o De Salut i Seguretat en el treball 
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5. Determinació de les despeses 
 

5.1. Despeses i impostos inherents a la constitució i el registre 
de l’empresa 

 

Tràmits Organisme Despeses 
Escriptura de constitució  300,00 € 
ITP y AJD Hisenda 30,06 € 
Inscripció al Registre 
Mercantil 

Registre 
Mercantil 

200,00 € 

Legalització de llibres Registre 
Mercantil 

25,00 € 

Patent i Marca OEPM 154,38 € 
Total  709,44 € 

 
5.2. Despeses del personal d’administració i serveis generals 

 
- Cap de Recursos Humans   50.000 € anuals 
- Cap de Marketing    50.000 € anuals 23% IRPF 
- Cap Comercial    50.000 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances  50.000 € anuals 
 
- Operari del forn crematori  25.000 € anuals    15% IRPF 
- Ajudant del forn crematori  

(discapacitat)    19.000 € anuals     2% IRPF 
 

 

Total  244.000  €  
 

5.3. Altres despeses generals: 
 

5.3.1. Lloguer dels locals, terrenys o edificis 
Local=  680 € / mes  (anunci Internet) (12*680=8.160 €/any) 
Terreny per a enterraments = 300.000 € (a confirmar) 

 

         Total = 308.160 € 
 

5.3.2. Subministres i serveis exteriors: segurs, neteja, 
material d’oficina 

Mobiliari, material d’oficina i similar: = 8.000 €/any 
Subministres: Aigua, llum, comunicacions, gas... =  800 €/ mes 
(12*800=9.600 €/any) 
Assegurances (responsabilitat civil, dos locals, al personal)= 3.000 € / any 
Mercaderies: panegírics, mostraris de plaques, tombes, gerros, obsequis.... 
=  5.000 € 
Rènting vehicle: 300 €/mes (12*300=3.600 €/any) 

         Total = 29.200€ 
 

5.3.3. Altres despeses i impostos 
Altres despeses = 5.000 €/ any 
Despeses de personal = 4.500 €/ mes (12*4500 =54.000 €/any) 
Rènting vehicle: 300 €/mes (12*300=3.600 €/any) 
Fiança + despeses addicionals (contractació...) = 2.800 € 

         Total = 65.400 € 
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5.4. Quadres resum de despeses: 
 

5.4.1. Quadre de despeses del primer any 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2. Quadre 
 

5.4.3. Cinc primers anys 
 

Despeses 
d’administració i 
serveis generals 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Despeses de 
constitució i 
registre 

709,44 208,08 241,37 279,99 324,79 

Despeses 
laborals 244.000 283.040 328.326,40 380.858,62 441.796 

Altres despeses 
generals (lloguer, 
subministres i 
serveis exteriors, 
altres despeses i 
impostos) 

214.639,90 248.982,28 288.819,44 335.030,55 388.635,44 

Total 459.349,34 532.230,36 617.387,22 916.169,18 830.756,24 
 
 
 
 

Mesos 
Despeses de 
constitució i 

registre 
Despeses 
laborals 

Altres 
despeses 
generals 

Totals 

Gener 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Febrer 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Març 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Abril 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Maig 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Juny 0 34.857,14 17.886,66 68.420,47 
Juliol 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Agost 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 

Setembre 709,44 17.428,57 17.886,66 36.024,67 
Octubre 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 

Novembre 0 17.428,57 17.886,66 35.315,23 
Desembre 0 34.857,14 17.886,66 52.743,80 
TOTALS 709,44 244.000 214.639,92 459.349,34 
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FASE 8. Organització Funcional de l’empresa. El departament de personal.  
 
 

1. Organització funcional interna de l’ empresa 
 

1.1. Organigrama de l’ empresa  
 

 

Organigrama: 
Adéu, guau! 

Srta. Verónica Quero Tierno 
Cap de Personal 

Srta. Virginia Rovira Márquez 
Cap Comercial 

Srta. Vanessa Vasallo Díaz 
Cap d’Administració i Finances 

Srta. Georgina Solé Pérez   
Cap de Marketing 
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2. Definició de llocs de treball 
 

2.1. Llocs de treball 
 

 
2.2. Profesiogrames 

 

Tots el profesiogrames dels treballadors de l’empresa es poden trobar a la 
Informació Complementària. 
 

2.3. Perfils profesiogràfics 
 

Tots els perfils profesiogràfics dels treballadors de l’empresa es poden trobar a 
la Informació Complementària. 
 

3. Processos de captació i selecció del personal de l’empresa 
 

3.1. Reclutament 
 
La nostra empresa utilitza un sistema de reclutament extern, per cobrir les 
necessitats vacants. 
El instrument en aquest utilitzat es els anuncis en els medis de comunicació, 
com els diaris o els diaris especialitzats en ofertes de treball. 

 
 

EMPRESA INCINERADORA 
de animals.  
Necessitem un encarregat o ajudant 
pels forns crematoris.  
Oferim condicions econòmiques 
interessants. 

 652 220 036 / adeuguau@hotmail.com 
 

 
Codi del lloc 

de treball 

 
TIPUS DE LLOC DE TREBALL 

 
Nombre de 
persones 

contractades per 
tipus de lloc 

01 Cap de Administració i Finances 1 
02 Cap Comercial 1 
03 Cap de Personal 1 
04 Cap de Publicitat 1 
05 Encarregat del forn crematori 1 
06 Ajudant del forn crematori 1 

 
Total plantilla de l’empresa 

 
6 
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Aquest anunci demandant un encarregat o ajudant per els nostres forns 
crematoris, seria un anunci per publicar en premsa. 
La premsa es un mitjà de comunicació molt utilitzat, i segur que aviat trobaríem 
alguns candidats per poder fer la nostra selecció. 
 

- Tarifa per posar un anunci de publicitat de dijous a dissabte a la 
premsa: (Informació Complementària) 

 
3.2. Selecció 

 
Aquesta fase de selecció consisteix en: després de haver vist els currículums 
vitaes dels candidats, i haver fet la fase de preselecció per treure els candidats 
que no tenien un perfil adequat, es fan les entrevistes als elegits. Els que 
després faran un test psicotècnic i es faran unes proves mèdiques i 
psicològiques. (Podem consultar el Qüestionari complet a la Informació 
Complementària). 
 
Aquest serà el test psicotècnic que faran els candidats, unes de les últimes 
proves que tindran que fer per accedir al lloc de treball, juntament amb els 
controls mèdics i psicològics corresponents (Informació Complementària). 
 

3.3. Acollida i formació 
 
Un cop s’acabi el procés de selecció del lloc vacant, es procedirà a informar al 
seleccionat o seleccionats de la notícia mitjançant un comunicat, igual que 
també s’informarà de la resolució els que malauradament no hagin estat 
seleccionats. Els no seleccionats se’ls informarà de que quedaran registrats a 
la base de dades, en el cas de que manques un altre lloc treball o si 
necessitéssim una substitució. (En la  Informació Complementària podrem 
trobem els dos tipus de comunicats). 
 

4. Determinació de les modalitats de contractació del personal 
 
Com segons mana la normativa lleial avui en dia, les empreses estan obligades 
a normalitzar els seus treballadors mitjançant contractes laborals. Aquest 
contractes n’hi ha unes clàusules que les dues parts han de complir i es 
caracteritzen per ser: consensuals, bilaterals, onerosos, de tracte successiu i 
normativitzats.  
Actualment disposem de molts tipus de contractes per adequar-se millor al 
treballador i l’empresa segons les condicions d’aquests. 
 
La nostra empresa dedicada a l’ incineració d'animals, té de contractar a les 
persones necessàries perquè aquesta empresa funcioni. 
L’empresa necessita de gent que l’ajudi a funcionar i a prestar els serveis dels 
quals disposem, als nostres clients que vulguin donar un últim adéu a la seva 
mascota. 
 
Per això hem tingut de fer els processos de selecció explicats a dalt, per el qual 
hem pogut agafar per la nostra plantilla les millors apostes per donar un servei 
bo i de qualitat. 
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Per tal de donar un bon servei a l’hora de cremar als animals als forns, hem 
seleccionat a un aspirant, perquè es dediqui a ser el operari dels forns 
crematoris, perquè porti el manteniment dels mateixos, els incineri i porti tot el 
tema de la recuperació de les cendres. 
 
L’operari del forn no podria desenvolupar tota aquesta feina sol, per això la 
nostra empresa, com a responsabilitat social i segons el projecte APTRA 
(Adaptació de llocs de treball, recomanacions i ajudes tècniques), 
desenvolupada per ús públic per a professionals dedicats als recursos humans 
a les empreses, es una eina de recolzament i informació per a l’adequació de 
llocs de treball que van ser o estan sent ocupats per persones amb 
discapacitat, contractaria a persones amb discapacitat per poder ajudar en la 
nostra empresa i al nostre operari dels forns, i així formar part del projecte 
global en suport de l’ integració laboral i millorar la qualitat de treball d’aquestes 
persones amb discapacitat liderat per la Fundació ONCE.  
 
A continuació els hi expliquem els tipus de contractes que faríem per els 
diferents llocs de treball. 
 
Les directives dels departaments i creadores de l’empresa, estaríem 
contractades de manera indefinida, i l’operari del forn crematori i el seu 
ajudant amb una certa discapacitat, tindrien diferents contractes, l’operari 
tindria un contracte de duració determinada de obra i servei, i la persona 
discapacitada tindria un contracte temporal de foment per persones amb 
discapacitat. (Els models dels contractes els podeu consultar a la Informació 
Complementària).
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5. Càlculs dels costos socials de l’ empresa 
 

5.1. Costos mensuals del primer any 
 

Mesos Despeses laborals 

Gener 17.428,57 

Febrer 17.428,57 

Març 17.428,57 

Abril 17.428,57 

Maig 17.428,57 

Juny 34.857,14 

Juliol 17.428,57 

Agost 17.428,57 

Setembre 17.428,57 

Octubre 17.428,57 

Novembre 17.428,57 

Desembre 34.857,14 

TOTALS 244.000 

 
5.2.  Quadre resum de costos socials estimats per els cinc 

primers anys 
 

(A la Informació Complementària podreu trobar tots els resums de 
costos dels primers cinc anys). 

 
        
             Total de socials estimats per els cinc primers anys: 
 

     primer any:       244.000€ 
     segon any:       258.880 € 
     tercer any:        254.307€ 
     quart any:         259.391€ 
     cinquè any:      267.174 € 
 
 

     TOTAL:             1.283.752 € 



 

 53

Annexos 
 
 

 MATRIU DAFO 
 
 

Punts forts:
 

- Volem establir una relació 
excel·lent amb els clients i usuaris, 
respectant els seus desitjos, 
sentiments.... 

- Establirem una relació o serveis 
immillorables, respectuosos, 
innovadors, respectables... 

- Els nostres treballadors estaran 
molt motivats i compromesos amb 
les seves tasques. Volem persones 
implicades amb el món animal i 
sensibilitzades amb aquest. 

 
 

 

- Farem publicitat als centres 
veterinaris i a indrets relacionats 
amb la vida animal i els seus amos 
per tal de crear un vincle de 
proximitat entre els nostres serveis 
i els clients/usuaris. 

- Es tracta d’un servei adequat a la 
vida moderna i una vida 
preocupada pels éssers humans. 

- És un servei ecològic i de qualitat

 
 
 

Punts febles: 
 

- No hi ha millores fiscals 
- Es tracta de serveis que es presten ocasionalment i  

generalment, de forma única per a cada client captat. 
- Hi hauria un col·lectiu que no consideri adequada  

aquesta oportunitat de negoci o servei ofert. 
 
 
 

 
Font de finançament: 
 
Els recursos econòmics addicionals per dur a terme el nostre projecte 
empresarial, en el seu moment vàrem elegir la opció que ens proporcionava 
l’Institut de Crèdit Oficial, la Línia ICO 2008. 
 
Línia ICO – PIME 2008 

 
”la Caixa” posa a la seva disposició la Línia ICO-PIME 2008, 
creada per l'Institut de Crèdit Oficial per finançar en condicions 
preferents el desenvolupament de projectes d'inversió de les 
petites i mitjanes empreses espanyoles(1)) en les condicions 
següents: 
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 Beneficiaris:  

 Persones físiques o jurídiques, que estiguin donades d'alta en l'impost sobre 
activitats econòmiques i que compleixin els requisits següents:  
 Micro empreses amb menys de 10 empleats i un volum de negoci 

anual o una xifra de balanç general no superior a 2 milions d'euros.  
 PIME amb menys de 250 empleats i un volum de negoci anual no 

superior a 50 milions d'euros o una xifra de balanç general no superior 
a 43 milions d'euros.  

o En tots dos casos, no estar participada en un 25% o més per una empresa 
o un conjunt d'empreses que no compleixin els requisits anteriors.  

 Tipus d'interès: (2)  
o Es pot triar entre:  

 Tipus fix: referència ICO + 0,65%  
 Tipus variable: EURIBOR a 6 mesos + 0,65%. (3)  

 Comissió d'obertura o d'estudi: Exempta 
 Inversions financeres:  

 Actius fixos nous productius  
 En tot cas no es financen: reestructuracions de passiu o refinançaments, 

els actius financers, l’Iva i altres impostos vinculats a la inversió.  
 Les inversions financeres no podran tenir una antiguitat superior a 6 

mesos en la data de la signatura del contracte de finançament, i 
s'hauran d'executar en un termini màxim d'1 any des de la signatura. 

 Modalitat: Préstec o Leasing 
 Terminis d'amortització:  

 Es pot triar entre:  
 3 anys sense carència.  
 5 anys sense carència o amb un període de carència del principal       

d'1 any.  
 7 anys sense carència o amb un període de carència del principal        

de 2 anys.  
 10 anys sense carència exclusivament per al component immobiliari    

de la inversió. 
 Import màxim a finançar:  

Fins al 90% del projecte d'inversió net per a les micro empreses i fins al 80% 
per a la resta de les PIME amb un límit d'1,5 milions d'euros per beneficiari i 
any, ja sigui en una operació o en diverses. 
 
Per a més informació o per demanar la línia ICO PIME 2008 abans que se 
n'exhaureixin els fons assignats, contacti amb qualsevol de les nostres 
oficines. 
 
(1) S'ha de complir els requisits establerts per l'ICO per a aquesta línia. 
(2) Comunicat quinzenalment per l'ICO. 
(3) Calculada en funció de l’ EURIBOR a 6 mesos del 15-1-08: 4,5690% + 
corretatge 0,0250% + 0,65% convertit a base de 365 dies, equival a un 
interès anual del 5,3168% i del  5,2589%, pagat en 12 quotes mensuals 
per any. 

 


