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CAPÍTOL 0: INTRODUCCIÓ 

El treball de recerca comporta per l’alumne molta dedicació, així com també pel tutor 

que és qui aconsella i dirigeix a l’alumne. Per tant, la premissa més important per dur a 

terme el treball amb èxit i poder exprimir tot el suc que se li’n pugui treure és escollint 

un tema que t’apassioni per tal de poder créixer tant acadèmicament com 

personalment.  

Des de molt petit, quasi podria dir, des de que tinc ús de raó, m’ha apassionat el món 

empresarial. A casa també ha estat un tema que n’he parlat sovint i ha format part de 

moltes vesprades i sobretaules. Per tant, potser per influència familiar, potser per 

inquietud, potser per creativitat, el tema que he escollit pel treball ha estat sempre el 

meu somni: la creació d’una empresa des del punt zero. No obstant, el punt amb més 

dificultat era trobar quin producte oferir que pugui satisfer les necessitats d’una 

demanda i alhora despertar el meu propi interès. Per aquesta raó, després de donar-hi 

moltes voltes, la primera conclusió va ser relacionar el producte amb les noves 

tecnologies i la manera més senzilla, eficaç i a l’abast de la majoria era a través d’una 

aplicació (en endavant App). Cal dir també que l’altre tema que a casa hem posat sobre 

la taula moltes vegades és l’alimentació i com varia la salut d’una persona depenent 

del que menja i com ho menja. Per això, l’eix central del treball serà la creació de 

l’empresa a través d’una App que relacioni l’alimentació i la seva compra.  

I tot començava aquí, tenia aquells inputs necessaris per començar un nou projecte: 

il·lusió per crear quelcom nou, la passió per l’economia de l’empresa i un eix central 

per enfocar el nou producte. D’aquesta manera, va néixer Pickle. 

M’agradaria que a partir d’aquest treball en pugui dur a terme un aprenentatge, poder 

posar en pràctica l’App i saber si té èxit o no. En cas que l’aplicació no agradés després 

de l’esforç i dedicació emprada, no m’ho prendria malament, sinó que m’il·lusionaria 

per començar una nova etapa i millorar tot allò erroni de la primera. Per tant, aquest 

treball de recerca puc dir que és materialitzar una il·lusió de molts anys i una ajuda cap 

a la carrera universitària que m’agradaria cursar. 
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Pickle és un nom totalment inventat que se’m va acudir de manera espontània un dia 

anant en cotxe, pensant sobre el tema. Aquest havia d’enganxar i agradar a la gent i 

crec que s’ha complert l’objectiu. A més a més, un cop ho vaig tenir decidit que Pickle 

seria el nom de l’empresa em va picar la curiositat i vaig buscar el seu significat a 

Internet. Per sorpresa meva, estava plenament relacionat amb el tema de l’aplicació. 

En el sentit literal, Pickle és un cogombre que banyat amb vinagre, se’l considera com 

una  llaminadura i, per tant, relacionant-lo amb l’empresa que vull crear, podríem dir 

que s’ha de gaudir menjant sa. 
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CAPÍTOL 1: PRODUCTE PICKLE I EL SEU PÚBLIC OBJECTIU  

1.1 Presentació del producte 

Pickle és una empresa que interactua amb els seus usuaris mitjançant una aplicació i 

una pàgina web. L’empresa oferirà a l’usuari uns menús basats en la dieta mediterrània 

per tal que pugui aconseguir uns bons hàbits alimentaris i ho farà de manera 

diferenciada de la resta d’aplicacions actuals del mercat perquè:  

L’USUARI NO HAURÀ DE PENSAR MÉS EN LA SEVA COMPRA ALIMENTÀRIA 

Per què? 

L’empresa va ser pensada, en primera instància, per cobrir unes necessitats al mercat 

actual. Primerament, la salut és un dels temes que ha preocupat i preocupa a la 

població, i bona part de les malalties provenen d’allò que mengem. Per altra banda, el 

temps d’aquelles persones que actuen dins d’un mercat laboral, cada vegada més 

competitiu, es torna escàs, i aquells moments quan no estem a la feina el volem 

destinar al lleure, o simplement gaudir de la família. D’acord amb això:  

Pickle crea una aplicació amb el binomi salut-temps. 

El primer terme del binomi és la salut. Amb aquest objectiu Pickle presentarà diversos  

menús a escollir (menú vegà, menú per esportista, entre d’altres...). A diferència 

d’altres aplicacions similars que poden haver-hi al mercat, Pickle no oferirà un patró de 

menús el qual tots usuaris el tindran pràcticament igual, sinó que aquests escolliran 

aquells aliments relacionats amb cada menú que prefereixin. D’aquesta manera, 

cadascú tindrà un menú personalitzat sense cap risc de tenir algun aliment que 

desagradi a l’usuari. 

Un cop seleccionat el tipus de menú, l’usuari escollirà entre una sèrie d’aliments, la 

majoria dins una cistella de productes de dieta mediterrània i, a continuació, Pickle li 

oferirà un menú per 28 dies (4 setmanes). Un cop hagin passat aquestes setmanes, el 

menú es repetirà fins a tres vegades. En altres paraules, el menú de 28 dies es farà 

servir durant un trimestre. Un cop aquest trimestre hagi passat, l’usuari haurà de 
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tornar a escollir aquells productes que prefereixi. La raó de canviar el menú 

trimestralment és pel fet de què l’usuari pugui obtenir el màxim de productes de 

temporada. El procés de creació dels menús es farà mitjançant els dietistes de Pickle. 

Pickle, a més, intervé en el temps de l’usuari (segon terme del binomi). Aquest terme 

representa una gran novetat respecte a les altres aplicacions del mercat perquè, 

periòdicament, els supermercats portaran al domicili de l’usuari tots aquells aliments 

que formen part del menú escollit. Pickle, amb aquest component temps, crearà un 

grau òptim de satisfacció i benestar, ja que aquelles persones que utilitzin l’aplicació, 

no s’hauran de preocupar de què comprar ni a on.  

Podem dir que Pickle no només és una aplicació nova, sinó que pels usuaris pot 

suposar un nou estil de vida amb un major grau de comoditat: per això, Pickle és una 

aplicació innovadora. 

L’empresa, a més, prioritzarà fer tractes amb aquells supermercats que comprin 

productes de proximitat (productes en què la seva matèria primera procedeix d’un 

radi inferior als 100 kilòmetres de distància del consumidor). Anem a veure quins són 

els beneficis que obtenim tots gràcies als productes de proximitat: 

- Deixen una empremta ecològica menor: la logística de productes més lluny de 

100 quilòmetres del consumidor, a part de ser cara, és molt més contaminant ja 

que deixa anar més combustibles fòssils en el transport. A més, es redueix el 

consum de plàstic ja que hi ha menys embalatges. 

 

- Redueixen la pèrdua d’aliment en bon estat: en un transport llarg, l’aliment 

tendeix a fer-se més malbé que en un de curt. 

 

- Consumirem menys productes industrials: el fet de que sigui quilòmetre zero, 

no dóna tant de joc a les multinacionals de l’aliment a vendre el seu producte. 

Per tant, aquelles persones que vendran el producte seran pagesos o petits 

majoristes. 
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- Potencia l’economia de l’entorn: com és lògic, si comprem productes de 

proximitat, els que obtenen els ingressos són persones que viuen al nostre 

entorn, per tant, potenciem les seves economies familiars, i alhora potencia a 

l’economia de tot l’entorn. 

 

Pickle té un gran avantatge competitiu, tal i com hem esmentat anteriorment, l’enllaç 

entre els menús i la compra online. És a dir, hi ha moltes empreses de dietes online i 

molts supermercats on s’hi pot comprar qualsevol producte fent servir únicament 

Internet. No obstant, no n’hi ha cap que tingui els dos serveis agregats del binomi.  

 

1.1.1 Com accedir a l’aplicació 

Link per accedir a Pickle: 

https://pickleeatgoodbegoo.wixsite.com/log-in  

  

 La primera pantalla de l’aplicació és el registre de l’usuari mitjançant l’e-mail.  

 El que després hi trobarem serà un qüestionari on l’usuari es registrarà amb les 

seves dades personals (pes, alçada, edat, sexe, població, codi postal, adreça i 

número d’usuari Pickle).  

 Després de registrar-se, l’usuari podrà escollir quin tipus de menú vol realitzar 

per aquest, o bé, per cada component del grup. A la pàgina web que presento 

hi ha només 3 menús, però Pickle, un cop estigui creada, tindrà molts més 

menús per escollir.  

Important: cada menú anirà en funció de les dades introduïdes en la primera pantalla 

d’enregistrament.  

 Ara és l’hora que l’usuari ja escolli els productes/aliments que formaran part 

del seu menú. 

 Un cop escollits, es presentarà una pantalla on hi haurà la planificació de quatre 

setmanes (28 dies) repartides per dies i àpats. 

https://pickleeatgoodbegoo.wixsite.com/log-in
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 A la pantalla següent, l’usuari ja podrà escollir el supermercat que prefereix fer 

la compra dels seus aliments.  

 Donarà opció a un servei de compra online. La freqüència de la compra la podrà 

marcar l’usuari. En funció de l’opció escollida el supermercat registrarà el 

subministrament de manera que l’usuari que hagi escollit, per exemple, la 

compra setmanal, a principis de setmana li arribi la cistella de la compra al 

domicili escollit.  

 L’APP també disposarà d’estadístiques i gràfiques personals de l’evolució de 

cadascun dels usuaris en funció de la dieta escollida. 

PER PODER VEURE EN MÉS DETALL I GRÀFICAMENT ELS PASSOS A SEGUIR, HE FET 

UNA PÀGINA WEB QUE ADJUNTO AL PRINCIPI DE L’EXPLICACIÓ. TAMBÉ LA PODREU 

TROBAR EN UN CD AL FINAL DEL TREBALL DE RECERCA.  

 

1.1.2 Perfil del client  

Tenir coneixement del client d’una empresa, que en el cas de Pickle són els 

supermercats, és un dels requisits més importants per aconseguir que l’empresa tingui 

èxit. Coneixem el perfil del consumidor, però és molt important tenir, també, present 

com és el nostre client.  

És necessari definir la diferència entre consumidor i client. El consumidor de Pickle serà 

la persona que utilitzi els serveis de l’empresa, però en cap cas serà en nostre client. Els 

clients seran els diferents supermercats que Pickle tindrà dins l’App/web i que l’usuari 

podrà escollir per poder seguir els menús. 

A continuació, Pickle presenta un mostreig dels supermercats que tenen el volum de 

facturació més alt dins d’Espanya.  

 FACTURACIÓ 
(euros) 

COMPRA ONLINE SERVEI DE MENÚS 

MERCADONA 21.623 milions Sí  No 

CARREFOUR 8.964 milions Sí  No  

LIDL 3.335 milions No No 
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CONSUM 2.344 milions Sí No 

CAPRABO 1.106 milions Sí  No  

BONPREU* 1.077 milions Sí  No 

ALDI (no trobat) Sí  No 

LA SIRENA (no trobat) Sí  No 

Dades del 2016  

FONT: elaboració pròpia 

*Bon Preu, a diferència de la resta, només ven a Catalunya. No obstant, ens interessa incloure’l perquè 

els seus productes són de proximitat. 

En aquesta taula es pot veure que pràcticament tots els supermercats més importants i 

amb una facturació més gran a Espanya tenen un servei de compra online. No obstant, 

cap té un servei de menús pels seus consumidors. Podem observar, per tant, que hi ha 

un nínxol de mercat el qual Pickle vol ocupar. 

Pickle tindrà interès, en el primer moment de l’activitat empresarial, a tenir de  clients 

els supermercats Mercadona, Caprabo i Bon Preu per les següents raons:  

Mercadona perquè presenta el volum de facturació més gran de tot Espanya durant el 

2016. Això permetrà tenir una quota de mercat alta i bona penetració dins el sector.  

Caprabo i Bon Preu perquè són supermercats que ofereixen constantment productes 

de proximitat i s’identifica molt amb la ideologia de l’empresa. 

Tot i que l’empresa prioritzaria en primera instància tenir aquests supermercats com a 

clients, caldria passar els requisits admissió així com també els protocols de seguiment 

periòdics, segons la política de Pickle, establerts en el contracte. (Annex 1).  

 

1.2 Públic objectiu 

Pickle li interessa com a públic qualsevol persona que disposi aplicatius d’Internet, que 

en coneix-hi el seu ús i que necessiti fer la compra periòdica d’aliments per a la llar. En 

aquest sentit podríem dir que la gran massa de públic objectiu el trobem en edats 

compreses entre els 25 i 65 anys, tot i que qualsevol altre edat també podria incloure’s 

com a públic objectiu.  
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Pickle, a priori, ha realitzat una enquesta per conèixer el mercat en el qual actuarà i 

n’ha extret unes conclusions. L’enquesta s’ha fet de forma totalment objectiva i sense 

tenir en compte cap aspecte del nostre públic objectiu descrit anteriorment.   

 

1.2.1 Enquesta (estudi de mercat) 

Per poder perfilar una idea de com el mercat reaccionaria amb la incorporació de 

Pickle hem fet un tempteig dels usos i hàbits de comprar actuals mitjançant una 

enquesta online. 

L’enquesta s’ha dut a terme amb el programa Google Forms el qual, automàticament, 

ha fet els diagrames de sectors. El mitjà que s’ha fet servir per respondre l’enquesta ha 

estat el mòbil. 

L’enquesta tenia per objectiu analitzar la compra i, en el cas que dins el mercat hi 

hagués Pickle, com canviaria el comportament dels usuaris. 

L'enquesta l'han contestat 272 persones.  

 

Conclusions extretes: 

El perfil majoritari de l'enquestat ha estat una dona de 36 a 45 anys que viu en una 

població de 30.000 a 100.000 habitants i la seva unitat familiar està composta per 4 

membres. La majoria dels enquestats no compren per Internet cap mena d’aliment. No 

obstant això, un 40% d’aquesta majoria si tingués una eina per facilitar-li la compra 

accediria a la compra online. Aquest resultat és molt favorable des del punt de vista de 

Pickle perquè justament està creant l’aplicació necessària per tal que la compra online 

de productes alimentaris sigui fàcil, accessible i còmode per l’usuari. 
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PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

De les 272 persones que han contestat l'enquesta podem veure que el 62,9% són 

dones i el 37,1% són homes. 

PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pregunta podem veure que l’enquesta serà molt fiable ja que la gran 

majoria dels enquestats estan dins el públic objectiu de Pickle. Per tant, les respostes 

que hem rebut són molt útils i significatives.  
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PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

La majoria de les persones que han contestat l'enquesta viuen en poblacions d'entre 

3.000 i 100.000 persones, no en grans nuclis com ara grans ciutats o a la perifèria 

d'aquestes. Aquesta resposta ens interessa ja que Pickle vol arribar a tots els nuclis 

urbans.  

 

PREGUNTA 4 

 

Podem veure que més del 80% de les respostes són de dos a quatre membres la unitat 

familiar. Pickle és una empresa que pretén ajudar a la família, maximitzant el binomi 
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salut-temps, per això creiem que la seva opinió és molt important per adaptar-nos a les 

seves necessitats. Tot i que Pickle també té nínxol de mercat per les persones amb 

unitats familiars més petites. 

PREGUNTA 5 

 

Les respostes sobre aquesta pregunta és que aproximadament un 40% gasta més de 

500 euros en la seva cistella mensual. Caldria tenir en compte, però, què han 

considerat com a cistella de la compra.  

 

PREGUNTA 6 

 

El 80,5 % ha contestat que no ha comprat cap tipus d'aliment per Internet. Aquesta 

creiem que és una dada molt interessant ja que la compra online està més associada a 

la compra d'altres productes: roba, tecnologia, mobiliari... i no a productes alimentaris. 
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Per tant, ens diu que hi ha molt a fer tant en el camp costums i hàbits, és a dir, que la 

gent vagi canalitzat la compra de la seva cistella per Internet. 

 

PREGUNTA 6.1.1 i PREGUNTA 6.1.2. 

 

 

Podem veure que quasi la totalitat de les persones que han contestat que sí que 

compren online s'han sentit satisfets i hi tornarien a comprar. Aquests resultats ens 

demostren que qui s'acostuma a fer les compres online continua fent-les ja sigui pel 

servei, la comoditat, l'estalvi de temps... i Pickle pot aportar més avantatges ja que 

facilitarà la tria de productes segons el menú escollit per aconseguir bons hàbits 

alimentaris. 
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PREGUNTA 6.1.3. i PREGUNTA 6.1.4. 

 

 

Les respostes ens donen a entendre que aproximadament el 50% dels enquestats fa la 

compra setmanal i/o mensual online. Crec que qui s'acostuma a les noves tecnologies 

s'hi fidelitza i en surt satisfet. 

I aproximadament el 50% ho fa esporàdicament, potser per provar-ho, per la compra 

d’algun producte en concret o per accessibilitat a mercats que no estan al seu abast.   

Sobre la despesa que fa, tant sigui si fa la compra setmanal, mensual o esporàdicament 

és d'un mínim de 50€. 
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PREGUNTA 6.2.1. i PREGUNTA 6.2.2. 

 

 

Referent als resultats d'aquesta pregunta, un 58,8% no utilitzaria aplicatius per fer la 

compra alimentària i sí un 41,2%.  

Pel que fa a aquest 41,2%, ens anima a dur a terme una bona i útil aplicació per satisfer 

a aquest mercat i pel que fa al 58,8%, encara que en principi sembli que aquests 

resultats no sigui propicis pel nostre producte, creiem que la compra online cada cop 

serà més extensiva ja que la societat s'encamina cap a les noves tecnologies. 
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Relacionant la següent pregunta amb aquesta, el 86% no derivaria tota la compra 

alimentària online. Sí que és veritat que sempre hi hauran persones que preferiran el 

tracte directe i ser ells mateixos qui fan la compra, sobretot del productes frescos, però 

Pickle s’introduirà al mercat com a producte innovador i a l’abast de tothom.  
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CAPÍTOL 2: PLA D’EMPRESA  

Per aconseguir els objectius del treball anomenat “Pickle, EatGood BeGood”, treballaré 

en la creació d’un pla d’empresa amb la finalitat d’analitzar les característiques, els 

condicionants i la viabilitat de la idea de negoci. 

Aquest treball de recerca, per tant, consisteix en realitzar un document on es reculli tot 

el projecte empresarial, és a dir, donar a conèixer el pla d'empresa en el qual es tindrà 

en compte tots els elements rellevants, els recursos necessaris i les accions que s'han 

de dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial i, alhora, 

determinar la seva viabilitat. 

Aquest pla d'empresa comença amb el pla de producció, en el qual s'explicarà com es 

realitza la gestió d'aquest servei que oferirà Pickle. Elaborat el pla de producció es 

concretarà el pla d'organització, encara que en una empresa de nova creació és un pla 

relatiu, no podem obviar-lo ja que qualsevol iniciativa professional el necessita. Dins 

aquest pla es concretaran els aspectes relatius a l'estructura organitzativa i de gestió, i 

a la planificació dels recursos humans.  Seguidament es determinarà la viabilitat 

econòmica del que s'enceta i s'analitzaran les condicions de rendibilitat, solvència i 

liquidesa necessàries per dur a terme Pickle. Tot això es recollirà en el pla econòmic-

financer. Per tal d'afavorir la penetració i la consolidació de Pickle al mercat es 

necessita recollir els objectius i les estratègies per tal d'aconseguir-los, així doncs 

s'elaborarà el pla de màrqueting. 

I per últim es determinarà el pla jurídic fiscal on s'especificarà la forma jurídica que 

tindrà Pickle i on es detallaran els aspectes relatius a la seva constitució. 

Tot aquest treball serà un combinat de part teòrica amb part pràctica. La primera és 

tota l’elaboració del pla d’empresa tal i com s’hauria de fer. La segona és aplicar aquest 

pla d’empresa en una de concreta, en aquest cas, Pickle. A més, com a part pràctica, 

s’ha fet una enquesta que correspondria a un estudi de mercat i una pàgina web la 

qual dóna una idea molt simple de com seria Pickle.  
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2.1 Pla de producció  

El pla de producció i qualitat és, juntament amb els altres plans, un eix important per 

tenir en compte alhora de la creació de l’empresa perquè a partir d’aquest pla es crea 

el motor que donarà recorregut, viabilitat i sostenibilitat a Pickle. En definitiva, és un 

element clau per aconseguir més possibilitats d’èxit. 

Tal i com hem explicat, el producte Pickle consisteix en presentar diversos menús als 

usuaris per tal d’aconseguir uns bons hàbits alimentaris. Aquests menús tindran com a 

component bàsic tots aquells aliments que incorpora la dieta mediterrània.  

En un primer moment, Pickle s’interessava en dur a terme la tasca de realitzar un 

seguit de menús personalitzats en funció de determinades característiques que l’usuari 

havia d’introduir a l’aplicació de la nostra pàgina web i relacionar-ho amb 

determinades patologies. Segons una dietista de confiança a qui vàrem preguntar (Sra, 

Alba Barris Cornet, dietista graduada en Dietètica i Nutrició Humana per la Universitat 

de Barcelona) ens va corregir perquè, d’aquesta manera, existeix un risc molt gran cap 

al consumidor ja que a través d’una aplicació no pot fer un seguiment del pacient ni 

tampoc ajustar les seves necessitats nutricionals al menú que inicialment podia oferir 

la nostra aplicació. Davant d’aquesta observació i possible problema a futur, Pickle 

decideix centrar el pla de producció en la presentació de diversos menús bastats en la 

dieta mediterrània i promocionar tots els seus beneficis relacionats amb la salut.   

Abans de començar a introduir-nos en els diferents menús parlem de la Dieta 

Mediterrània. Segons la OMS –Organització Mundial de la Salut- defineix la Dieta 

Mediterrània com una forma d’alimentació realitzada als països de la Mediterrània 

amb una alimentació i conjunt d’hàbits saludables. Considerant els requeriments de 

l’individu segons el nivell d’activitat física i diferents mesures antropomètriques et 

permet arribar a l’estat satisfactori de salut. En resum, les característiques de la Dieta 

Mediterrània es basen en un alt consum de productes vegetals, llegums, fruites i 

hortalisses –aliment ric en fibra, vitamina i minerals-, un consum moderat de vi i 

grasses insaturades –oli d’oliva, alvocat, fruits secs i peix- i una ingesta menor de carns 

vermelles i grasses saturades. D’aquesta manera, promoure els aliments de temporada 
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i un entorn alimentari saludable, que inclogui sistemes alimentaris que promoguin una 

dieta variada, equilibrada, sana i per tant, una adherència a la Dieta Mediterrània i 

activitat física disminueix el risc de patir diferents patologies relacionades amb 

l’alimentació com és el Síndrome Metabòlic.  

En l’elaboració dels diferents menús basats en les característiques de la Dieta 

Mediterrània i els aliments de temporada amb els suport de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. Aconseguim d’aquesta manera el seu recolzament i suport en 

l’elaboració d’aquesta empresa que promou els hàbits i l’alimentació saludable.   

Imatge 1. Piràmide de l’alimentació saludable i l’activitat física (Agència de Salut 

Pública de Catalunya)  

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/la-

piramide-de-lalimentacio-saludable/ 

 

Adjuntem, a més, el link per poder veure quins són aquells aliments de temporada de 

la dieta mediterrània: https://es.pinterest.com/pin/400609329336210814/ 

https://es.pinterest.com/pin/400609329336210814/
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Els menús que ara presentem són a nivell genèric perquè dins de cadascun d’ells hi ha 

diferents variables, com ara dins del menús d’esportistes hi ha el d’esportistes d’elit 

per cada esport, menús infantils, menús per estudiants, menús per la tercera edat, 

entre d’altres. Cal dir també que els menús estan bastats en una cuina més 

contemporània, però l’usuari podrà escollir en tot moment rebre un menú tradicional. 

Mostra de diferents exemples de menús d’un dia:  

 Menús per vegetarians i/o vegans: dirigit a aquells usuaris que tenen com a 

principi no introduir a la seva alimentació cap tipus de carn o peix. Tot i que 

dins de la pràctica vegetariana hi ha diferents graus.  

 

Per exemple, aquells que en la seva alimentació permeten el consum de 

derivats làctics i/o ous s’anomenen ovolactovegetarians. En canvi, qui només 

tolera làctics i no ous són els lactovegetarians i aquells que només toleren ous i 

no làctics són els ovovegetarians. Pickle tindrà menús en totes les seves 

variables.  

 

Falta destacar també aquells qui no admeten en la seva alimentació el consum 

de productes derivats d’animals com són els ous, els làctics o fins i tot la mel 

procedent de les abelles. Aquest grup són denominats vegans, vegetarians 

estrictes o purs. 

 

Dinar Amanida d’hummus amb herbes i fruites 

Coca menorquina de Trempó 

Crema de iogurt 

Sopar Arròs integral amb verduretes saltejades  

Canalons d’espinacs amb salsa de tomata 

Compota de poma amb canella  

FONT: elaboració pròpia 
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 Menús per esportistes: usuaris amb un nivell d’activitat física alt o aquells que 

es vulguin posar en forma. Amb els determinats aliments es permet potenciar 

un bon rendiment esportiu de cara a la competició o a l’entrenament. A part, 

una bona recuperació després del desgast físic i muscular.  

 

En el menú es potencien tots aquells aliments proteics i amb una aportació 

calòrica de qualitat (com són les grasses insaturades. Hem introduït el concepte 

anteriorment). D’aquesta manera s’aconsegueix assolir els requeriments 

energètics adequats. 

 

Dinar Arròs amb ànec i verdures 

Salmó rock and roll 

Suau de iogurt amb maduixa  

Sopar Tempeh amb verdures 

Truita avorrida* 

Plàtan amb figues 

FONT: elaboració pròpia 

*la característica de la truita avorrida és que hi pots posar totes les verdures i els 

ingredients que desitgis.  

 

 Menús per perdre pes: dirigit a usuaris que ingereixen més energia de la que 

gasten. El més important és adquirir hàbits saludables augmentant el consum 

de fruites, verdures, fruits secs, llegums, peixos, ous i carns blanques i evitar els 

aliments processats –rics en sucres i farines refinades-. A més de l’adequació de 

la dieta cal promoure l’activitat física a l’aire lliure.  

 

L’objectiu principal és aconseguir un índex de Massa Corporal, IMC, entre 18 i 

25 kg/m2.  
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Dinar Llit de patata bullida amb picada de vegetals crus 

Filet magre amb fines herbes  

Pinya natural 

Sopar Amanida d’espinacs, germinats i gerds amb vinagre de poma 

Bacallà fresc amb crosta suau 

Iogurt Desnatat amb canella  

 FONT: elaboració pròpia 

 

 Menús per augmentar pes: dirigit a aquells usuaris que no arribin a l’IMC 

normal. Per tant, segueix les mateixes bases del menú anterior (perdre pes). La 

peculiaritat és que no es restringiran els aliments amb més aportació calòrica, 

sempre seguint les bases de la Dieta Mediterrània.   

 

Dinar Arròs amb llenties 

Mandonguilles a la jardinera  

Macedònia de fruites àcides (taronja, mandarina, maduixa amb suc 

de llimona) 

Sopar Amanida de quinoa 

Turbot al forn amb llit de verdures 

Crema de fruits vermells 

 FONT: elaboració pròpia 

 

Tant l’elaboració d’un bon producte, així com també esmerant la qualitat del servei és 

un dels pilars més importants de Pickle. És important saber que la majoria dels menús 

que escollin els usuaris serà diferent perquè per mitjà d’unes fórmules matemàtiques 

es combinaran els productes. 
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Passos que els dietistes tindran en compte en el procés productiu per la creació dels 

menús: 

- Primer de tot, per cadascun dels menús, s’ha de conèixer quins nutrients són 

els que necessita el cos i en quina quantitat. 

 

- A continuació, s’ha de tenir coneixement de quins moments s’han d’introduir al 

cos els nutrients necessaris (esmorzar, dinar, sopar o entre àpats). 

 

- Cada hàbit alimentari necessita un equilibri i variació d’aliments. Això es farà 

d’acord amb els aliments que hagi escollit l’usuari i el menú que vulgui utilitzar. 

 

2.1.1 Control de qualitat  

La qualitat de Pickle és la capacitat de satisfer les exigències per a les quals ha estat 

creat, i que el valor d’aquesta utilitat es mesura amb la satisfacció dels consumidors i/o 

clients. 

Dur a terme un control de qualitat, quan ets una empresa de serveis i, a més, ofereixes 

el producte via Internet, és a dir, via online no és fàcil. Per tant, a part de fer un control 

de qualitat intern, se n’ha de fer un d’extern. 

- El control de qualitat intern consistirà en obtenir una opinió periòdica de 

l’equip de treballadors i col·laboradors de l’empresa: el control intern 

s’obtindrà de manera mensual i tots els treballadors hauran de respondre a una 

sèrie de preguntes de manera anònima i voluntària (tot i que molt recomanable 

per millorar). En aquestes preguntes, es podrà reflectir l’estat d’ànim dels 

treballadors i col·laboradors i determinar quin és el clima de treball. A més, hi 

haurà una part destinada a la valoració del producte. En l’últim apartat també 

es podran fer suggeriments i millores. 
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L’enquesta on es respondran aquestes preguntes serà a través d’Internet o físicament. 

En el cas d’escollir el darrer, s’haurà de lliurar a una bústia integrada dins de l’empresa. 

Exemple d’enquesta de control de qualitat intern: 

Tots els treballadors de Pickle podeu accedir a l’enquesta per donar la vostra opinió, 

fer suggeriments i observacions cap a l'empresa  o al producte en particular. 

Comencem! 

*Obligatori 

Ets sens valorat dins l'empresa? * 

Sí/No 

 

En cas negatiu, per què? 

La seva resposta 

 

Creus que el sou és adequat? * 

Sí 

No 

 

Els menús són adequats? * 

Sí, són perfectes pel meu gust 

No 

Sí, però crec que en falten alguns 

 

Per què? * 

La seva resposta 

 

Creus que falta quelcom per afegir a l'aplicació? * 

Sí 

No 

En cas afirmatiu, per què? 

La seva resposta 
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Suggeriments 

La seva resposta 

 

Observacions 

La seva resposta 

 

Valoracions de l’1 al 10 (on el 10 és la màxima nota) 

La seva resposta 

 

FONT: elaboració pròpia 

 

Control de qualitat extern 

 

- Correu d’atenció al client en matèria de qualitat que englobarà qualsevol 

queixa o suggeriment amb resposta màxima de 48 hores. 

 

- Realitzar unes enquestes per determinar el grau de satisfacció dels usuaris. 

 

- Estudis comparatius amb les altres empreses del sector: periòdicament 

observar els nous avenços que han dut a terme les altres empreses de la 

competència i, d’aquesta manera, intentar desenvolupar nous productes i 

obtenir un marge de diferenciació. 

 

- Veure les valoracions que es fan de l’empresa a Internet: a través d’un fòrum a 

la pàgina web de l’empresa, valoracions a Google Play i iOS, valoracions a 

Google i correus electrònics de qualsevol usuari. 
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2.2 Pla d’organització i gestió i Pla de Recursos Humans 

L’organització i gestió d’una empresa és un aspecte clau per donar una bona imatge 

tant a nivell de client com de consumidor. Pickle és una empresa de nova creació i, per 

aquesta raó, s’ha de definir un organigrama general, com també un pla de Recursos 

Humans que defineixi el personal que cal contractar i les tasques a fer dins 

l’organigrama. 

L’estructura organitzativa de Pickle està pensada en poder actuar adequadament en un 

entorn molt canviant. 

L’organigrama general i funcional de Pickle és el següent:  

 

Un organigrama és una representació gràfica i sintètica de l’estructura organitzativa de 

l’empresa, és a dir, els departaments de què consta i la relació d’autoritat i 

funcionalitat que hi ha entre aquests departaments. 

DIRECCIÓ col.legiada 
entre els socis   

DIETISTA 

Elaboració de dietes 

Servei d'atenció 
especialitzada a clients 

Manteniment 

PROGRAMADOR 

Actualització i 
manteniment de la 

plataforma 
INFORMÀTICA 

Seguiment del SOFT 
EXTERN 

COMERCIALITZACIÓ I 
RELACIONS PÚBLIQUES  

Màrqueting 

Relacions amb els 
supermercats 

Gestió dels RRHH  
Administració dels 

recursos 
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Pickle no vol ser una empresa jeràrquica. Encara que es desenvolupi un organigrama i 

que això signifiqui que les persones tenen més o menys poder de decisió, l’empresa vol 

que tots els seus integrants se sentin part de l’equip de decisió. Això és molt més fàcil 

quan és una empresa petita, però en el cas que es faci gran, com a empresa, un dels 

seus principals mètodes de decisió seria intentar la col·laboració del major nombre 

possible d’empleats. A més, Pickle aplicarà un mètode: una bústia de suggeriments i/o 

millores així com també implantar pluges d’idees (brainstorms) periòdiques. Aquestes 

donarien un doble avantatge per l’empresa. Per una banda, intentar millorar en 

innovació i, per l’altra, la convivència proporcionaria treball en equip generant 

relacions de confiança entre la plantilla. 

Tal i com podem veure, la direcció general està a la part més alt de l’organigrama i, 

després d’aquest el gràfic es ramifica amb tres branques molt diferenciades: 

- La primera és la del dietista. Se n’encarregarà com a tasca principal dirigir i 

controlar l’àrea operativa, així com també assegurar-se d’obtenir la màxima 

qualitat possible de cada menú. Per altra banda, caldrà atendre totes les 

consultes i suggeriments dels nostres clients i usuaris.   

 

- La segona correspon al programador. Les seves funcions seran les de 

programar la web, l’aplicació i la seva actualització constant. També dur a 

terme un bon disseny gràfic d’aquestes. El disseny ha de ser enfocat a 

optimitzar el rendiment de la pàgina per aconseguir el màxim d’usuaris 

possibles, per aquesta raó Pickle prioritzarà la fàcil utilització de la web / 

aplicació per poder arribar a tots els públics.  

 

- La direcció general de Pickle (la durà a terme l’accionista principal) tindrà les 

funcions següents: 

o Dirigir i controlar totes les àrees. 

 

o Impulsar les estratègies de l’empresa, garantint la qualitat del producte. 
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o Analitzar el control de qualitat intern i extern de l’empresa.  

 

o Intentar que tots els membres de l’empresa liderin cadascun dels 

projectes per tal de crear un bon clima laboral. 

 

o Pactar amb els supermercats i esdevenir en totes les reunions de 

l’empresa. 

 

o Dirigir l’àrea comercial de l’empresa. 

 

o Administrar tots els recursos econòmics-financers de l’empresa i dur a 

terme les polítiques de RRHH (contractació, formació...) 

 

Per tal de dur aquestes funcions s’ha de dur a terme una planificació a curt, mig i llarg 

termini i definir els processos i estratègies que es duran a la pràctica. 

 

2.2.1 Pla de Recursos Humans  

La tasca d’administració de Recursos Humans és el procés de gestió que s’ocupa de 

seleccionar, contractar, formar, retenir al personal de l’empresa.  

Pickle tindrà una àrea de Recursos Humans. No obstant, aquesta tasca dependrà de la 

direcció de l’empresa, únicament. 

Per tal de dur una bona gestió en els Recursos Humans s’ha de definir uns objectius a 

curt termini i caldrà definir un manual de funcions que ha de tenir una estreta relació 

amb l’estratègia empresarial de Pickle. 

Els recursos humans de l’empresa Pickle tindran uns objectius a curt termini: 

- Escollir, contractar, formar i retenir a tot el personal qualificat necessari per 

l’empresa. 
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- Prevenir, organitzar i corregir l’excés o el dèficit de personal. 

 

2.2.1.1 Manual de funcions  

Elaborar un manual de funcions permet a l’empresa funcionar de forma eficaç, per 

tant, aquest manual té la finalitat de conèixer més totes les funcions de Pickle, ja que 

posseeix diferents categories professionals i cada una d’elles mostra un grau de 

complexitat diferent.  

Quins beneficis hi trobem en el manual de funcions? 

- Com que es determinen i delimiten els camps d’actuació de cada col·laborador, 

el manual de funcions permet que les persones interaccionin amb un major 

coneixement del seu rol dins l’empresa. Això ajuda en el procés de 

comunicació, integració i desenvolupament. 

 

- És un instrument molt útil per planificar la plantilla de l’empresa i la possible 

variació dels llocs de treball, així com per definir plans de carrera. 

 

- Els coneixements específics que l’empresa pot posseir a l’elaborar el manual de 

funcions. 

 

Manual de funcions de cada un dels integrats de la plantilla de Pickle: 

MANUAL DE FUNCIONS 

NOM DEL CÀRREC Cap dels dietistes 

DEPENDÈNCIA Àrea de producció 

NÚMERO DE CÀRRECS Un 

CÀRREC DEL CAP IMMEDIAT Gerent general 

OBJECTIU PRINCIPAL 

El cap dels dietistes és el màxim responsable del correcte funcionament, coordinació i 

organització de l’àrea d’operacions de l’empresa, tant a nivell de producte com a 
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nivell de control i gestió dels altres dietistes amb l’objectiu de complir la producció 

prevista en el temps i la qualitat del treball. 

FUNCIONS ESSENCIALS 

- Gestionar i supervisar el personal al seu càrrec. 

- Organitzar i planificar la producció de l’empresa. 

- Optimitzar els processos de treball dins la planta de producció. 

PERFIL REQUERIT PER SER CAP DELS DIETISTES 

Estudis mínims Grau universitari de nutrició humana i dietètica i 

màster relacionat 

Experiència mínima Al menys 5 anys en el sector 

Descripció Les persones que estiguin en aquest càrrec han de 

tenir caràcter afable i moltes ganes de treballar.  

Disponibilitat d’horaris.  

Entusiasta i que lideri l’equip 

Nivell professional Cap d’equip 

Salari 2.500 Euros/mes amb 14 pagues, amb possibilitats 

de primes anuals en funció del benefici social.  

Jornada laboral Els horaris del dietista serà completament flexible 

mentre compleixi 8 hores cada dia entre dilluns i 

divendres. 

Personal a càrrec 4 persones (de moment Pickle comença el negoci 

amb només el cap, i en funció del benefici i 

necessitat incrementarà la plantilla en aquest 

segment de l’empresa) 

PROCEDIMENTS 

1 
Aconseguir l’ordre necessari perquè hi hagi un 

ambient correcte per dur a terme les dietes. 

2 
Organitzar l’equip cada dia per començar a 

treballar. 

3 
Explicar el procediment necessari de la producció 

que s’ha de fer durant el dia. 



PICKLE: EatGood, BeGood  Lluc Verdaguer Macias 

34 
 

4 
Preguntar i escoltar tots els suggeriment que tenen 

els empleats relacionats amb l’àrea d’operacions. 

5 
Rebre les queixes i/o les felicitacions que té el 

supervisor del dia anterior. 

6 Solucionar les queixes amb tots els empleats. 

7 

Determinar l’estratègia necessària per realitzar les 

activitats diàries en la producció de manera verbal 

o escrita, a tot l’equip. 

8 
Realitzar l’informe d’activitats diàries, per tal 

d’elaborar el report a la direcció 

9 
Dur a terme les activitats de la producció 

juntament amb tot l’equip. 

 

MANUAL DE FUNCIONS 

NOM DEL CÀRREC Programador 

DEPENDÈNCIA Direcció general 

NÚMERO DE CÀRRECS Un 

CÀRREC DEL CAP IMMEDIAT Gerent general 

OBJECTIU PRINCIPAL 

Serà l’encarregat d’actualitzar i millorar l’aplicació i la pàgina web de Pickle.  

FUNCIONS ESSENCIALS 

- Dur a terme la creació de la web / aplicació 

- Gestionar i supervisar el personal al seu càrrec. 

- Optimitzar els processos de treball dins la planta d’informàtica. 

PERFIL REQUERIT  

Estudis mínims Grau universitari en informàtica, o bé enginyeria 

informàtica i grans coneixements de 

matemàtiques.  

Experiència mínima Al menys 5 anys en el sector 
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Descripció Les persones que estiguin en aquest càrrec de tenir 

caràcter afable i moltes ganes de treballar.  

Disponibilitat d’horaris 

Entusiasta i que lideri l’equip 

Nivell professional Cap d’equip 

Salari 2.000 Euros/mes amb 14 pagues, amb possibilitats 

de primes anuals en funció del benefici social.  

Jornada laboral Els horaris del programador serà completament 

flexible mentre compleixi 8 hores cada dia entre 

dilluns i divendres. 

Personal a càrrec De moment Pickle comença el negoci amb només 

el cap, i en funció del benefici i necessitat 

incrementarà la plantilla en aquest segment de 

l’empresa. 

 

En el cas que l’empresa tingui un volum de facturació elevat i requereixi incrementar 

plantilla, a nivell productiu contractaria dietistes i a nivell directiu, podria contractar 

administratius per tal de poder donar suport a la direcció.  

 

REQUISITS DELS POSSIBLES DIETISTES  

Estudis mínims: Carrera universitària en nutrició humana i dietètica 

Experiència mínima: 1 any. Només sense experiència si la nota mitjana de la 

universitat és superior a 8. 

Descripció: Persones amb moltes ganes de treballar.  

Disponibilitat i entusiastes. 

Que portin idees i bon clima laboral 

Nivell professional: Empleat/da 
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REQUISITS DEL POSSIBLE ADMINISTRATIU 

1 administratiu: s’encarregarà de dur la comptabilitat de Pickle, contactar amb els 

supermercats, ordenar i classificar tota la documentació i qualsevol tema relacionat 

amb l’àrea administrativa.  

Estudis mínims: Carrera en administració i direcció d’empreses. 

Experiència mínima: 1 any 

Descripció: L’administratiu ha de ser una persona amable i, sobretot, molt ordenada. A 

més, ha de tenir ganes de treballar i voler aconseguir experiència laboral. 

Nivell professional: Empleat 
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2.3 Pla econòmic-financer  

2.3.1 Pla de vendes  

Pickle intentarà des del moment zero maximitzar la partida de vendes mitjançant el pla 

de producció i el pla de màrqueting, així com també intentar optimitzar-la amb 

suggeriments tant de clients com d’empleats de l’empresa. 

Els ingressos de Pickle vindran derivats de dues fonts:  

- La primera, i com a principal, les comissions que Pickle rebrà dels supermercats 

(1% de la facturació de cada compra, establert en el contracte). 

 

- La segona, dels anuncis publicitaris que hi hagi a la web i a l’aplicació. En un 

primer moment, aquesta partida, no tindrà ingressos, però, a mesura que Pickle 

tingui penetració en el mercat i la App/web tingui divulgació a la xarxa creiem 

que aquesta partida anirà augmentant progressivament. 

 

Per tant, ara, per calcular les vendes partirem només de les comissions derivades dels 

ingressos dels supermercats i traslladarem aquestes xifres en tres possibles escenaris 

diferents: optimista, moderat i pessimista. 

Segons la taula que podem apreciar en el perfil del client que trobem en el capítol 1 i 

relacionant-los amb els supermercats d’interès per Pickle, podem veure que la 

facturació agregada dels tres supermercats del 2016 ha estat de 23.806 milions 

d’euros. Aproximadament cada supermercat que té un servei de venda online li suposa 

un 1% de la facturació total. Suposem que les vendes dels supermercats tindran un 

creixement anual de l’1% respecte l’any anterior només amb la incorporació de Pickle, 

independentment del seu creixement orgànic. Per tant, a les taules només 

contemplem l’increment de facturació dels supermercat per la incorporació de Pickle. 

 

S’ha estimat quin percentatge suposarà Pickle en la venda online dels supermercats 

d’acord amb l’enquesta realitzada en el capítol 1: 

En un escenari optimista, un 40% de tota la venda online dels tres supermercats. 

En un escenari moderat, un 25% de tota la venda online dels tres supermercats. 

En un escenari pessimista, un 10% de tota la venda online dels tres supermercats. 
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Vegeu les taules: 

Opció A: Optimista Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 
Facturació total del 

supermercat 
23.806.000.000 24.044.000.000 24.284.440.000 24.527.284.400 

Ingressos de la venda 
online 

238.060.000 240.440.000 242.844.400 245.272.844 

Pickle intervindrà en un 
40% del total de la 

venda online 
0 96.176.000 97.137.760 98.109.137,6 

Facturació Pickle (1% 
de la facturació en cada 
compra, establert en el 
contracte) 

0 961.760 971.377,6 981.091,38 

FONT: Elaboració pròpia   Imports expressats en euros 

Opció B: Moderat Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 

Facturació total del 
supermercat 

23.806.000.000 24.044.000.000 24.284.440.000 24.527.284.400 

Ingressos de la venda 
online 

238.060.000 240.440.000 242.844.400 245.272.844 

Pickle intervindrà en 
un 25% del total de la 

venda online 

0 60.110.000 60.711.100 61.318.211 

Facturació Pickle (1% de 
la facturació en cada 
compra, establert en el 
contracte) 

0 601.100 607.111 613.182,11 

FONT: Elaboració pròpia   Imports expressats en euros 

Opció C: Pessimista Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 

Facturació total del 
supermercat 

23.806.000.000 24.044.000.000 24.284.440.000 24.527.284.400 

Ingressos de la venda 
online 

238.060.000 240.440.000 242.844.400 245.272.844 

Pickle intervindrà en 
un 10% del total de la 

venda online 

0 24.044.000 24.284.440 24.527.284,4 

Facturació Pickle (1% de 
la facturació en cada 
compra, establert en el 
contracte) 

0 240.440 242.844,4 245.272,84 

FONT: Elaboració pròpia   Imports expressats en euros 

El pla de vendes ens serveix per conèixer quants ingressos tindrà Pickle al llarg de l’any. 

Aquests imports seran els que fem servir per calcular el compte de pèrdua i guanys. 
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2.3.2 Pla d’inversió  

En el pla d’inversió s’ha de tenir present dos aspectes: 

- El primer, tots aquells actius on Pickle hi haurà d’invertir.  

 

- El segon, la despesa recurrent la quantifiquem anualment, de manera que 

despesa mensual com el lloguer, dins la partida de despesa la valorem 

anualment perquè així en el moment zero tenim totes les despeses previstes 

durant l’any. 

 La inversió, a diferència de la despesa, només s’ha de dur a terme dins la inversió 

inicial i, més endavant, caldrà arreglar-la per no quedar obsoleta.  

La despesa del primer any la considerarem com a inversió de posada en funcionament 

de l’empresa per tal de que Pickle no quedi sense recursos financers en el moment 

zero.  

Les instal·lacions i l’equipament: 

Descripció: 

Pickle intentarà donar bon clima laboral i per això procurarà que les instal·lacions i tot 

l’equipament estigui en les millors condicions possibles.  

Això comportarà diversos aspectes a tenir en compte: 

- El lloc geogràfic de l’empresa serà al centre d’una ciutat, com ara Olot, que és la 

meva ciutat natal. Les instal·lacions serà un integrat de diverses sales on els 

treballadors a part de tenir la seu pròpia taula, gaudiran d’altres estances com 

ara un lloc per descansar , escoltar música o simplement esbargir-se.  

Local: serà de lloguer. Està ubicat a l’Avinguda Santa Coloma, 88 (Olot). És de 678 

metres quadrats construïts, distribuïts en 450 metres quadrats a la planta baixa i 244 

metres quadrants a la primera planta. A la planta baixa hi haurà les taules on 

treballaran els empleats i la direcció general i a la primera planta hi haurà el lloc 

d’esbarjo. 
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Cost de les instal·lacions i equipaments en la inversió inicial: 

INSTAL·LACIÓ COST TOTAL IVA 
COST TOTAL AMB 

IVA 

Reforma en la distribució 30.000,00 € 6.300,00 € 36.300,00 € 

INVERSIÓ INICIAL EN EQUIPAMENTS 30.000,00 € 6.300,00 € 36.300,00 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

EQUIPAMENT 
COST 

TOTAL 
IVA 

COST 
TOTAL AMB 

IVA 

Ordinadors (8 unitats) Marca: HP 6.607,05 € 1.387,48 € 7.994,53 € 

Taules (8 unitats) Taula d'oficina. Euro 2000. Color 
Blanc 160x80cm 

1.053,86 € 221,31 € 1.275,17 € 

Cadires empleats (8 unitats) LANGRIA cadira 
giratòria d'escriptori 

375,98 € 78,96 € 454,94 € 

Cadires clients (15 unitats) Cadires per visites KEN 699,15 € 146,82 € 845,97 € 

Sofàs (2 unitats) Sofà d'ecopiel érica de Home 947,98 € 199,08 € 1.147,06 € 

Taules rodones de reunions (3 unitats) Taula de 
reunions, 280cm de radi i 140cm d'alçada: BEKANT 

1.320,09 € 277,22 € 1.597,31 € 

Play Station 4 315,99 € 66,36 € 382,35 € 

Telèfon fix inalàmbric (10 unitats) Panasonic 
KX_TS500 

114,23 € 23,99 € 138,22 € 

Fotocopiadora+scànner+impressora (1 unitat) 
Canon I-Sensys MF416DW-Multifuncional 

257,31 € 54,04 € 311,35 € 

Portàtil d'empresa (1 unitat) Portàtil HP 15-
ba010ns 

280,92 € 58,99 € 339,91 € 

Estanteries (10 unitats) Estanteria model 9450 de 
“mobiliariodeoficina.com”  

2.093,90 € 439,72 € 2.533,62 € 
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Kit de vigilància Securitas Verisure 240,55 € 50,52 € 291,07 € 

Televisió (1 unitat) LG 49LH570V – Televisor Smart 
TV LED Full HD 49 polsades (Classe de eficiència 
energètica A++) 

338,91 € 71,17 € 410,08 € 

Jocs Play Station (2 unitats) 94,78 € 19,90 € 114,68 € 

Altres objectes de decoració 1.580,00 € 331,80 € 1.911,80 € 

INVERSIÓ INICIAL EN EQUIPAMENTS 
16.320,70 

€ 
3.427,35 € 19.748,05 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

CONSTITUCIÓ EMPRESA COST TOTAL IVA 
COST TOTAL 

AMB IVA 

Tramitació 1.000,00 € 210,00 € 1.210,00 € 

Capital social mínim SL 3.000,00 € - 3.000,00 € 

TOTAL COSTOS DE LA CONSTITUCIÓ DE 
L'EMRPESA 

4.000,00 € 210,00 € 4.210,00 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

COST DE POSADA EN FUNCIONAMENT COST TOTAL IVA 
COST TOTAL 

AMB IVA 

TOTAL DE LA INVERSIÓ ENTRE 
CONSTITUCIÓ, EQUIPAMENT I 
INSTAL·LACIONS 

30.000,00 € 
16.320,70 € 

1.000,00 € 
+3.000,00 €* 

50.320,70 € 

6.300,00 € 
3.427,35 € 

 +  210,00 € 
9.937,35 € 

 

60.258,05 € 

FONT: elaboració pròpia 

* Representa capital social i per tant no hi ha IVA aplicat. 
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Despeses que considerem com a posada en funcionament de l’empresa, és a dir, com a 

inversió inicial: 

Despeses del lloguer (primer any): 

LLOGUER DESPESA MENSUAL  DESPESA ANUAL 

Planta baixa i primer pis al centre 
d'Olot 

1.900,00 € 22.800,00 € 

FONT: elaboració pròpia 

El lloguer del local el vam trobar en un anunci de “milanuncios.com”. En les despeses 

de lloguer hi ha contemplades tots els impostos (IVA + IRPF) i les despeses de 

subministrament que van a càrrec del propietari del local.  

DESPESES OFICINES 

DESPESA 
TOTAL A 

L'ANY 

IVA 

DESPESA 
TOTAL 

AMB IVA 
A L'ANY 

Material oficina  
1.580,00 

€ 
331,80 € 1.911,80 € 

Programes informàtics de l'administratiu Sage 
NominaPlus Flex (nòmines dels empleats) 

276,06 € 57,97 € 334,03 € 

Programes informàtics dels dietistes Programa 
Dietopro 

284,40 € 59,72 € 344,12 € 

Antivirus (per a 8 ordinadors) ESETNOD32 ENDPOINT 
(marca: LSH) 

109,97 € 23,09 € 133,06 € 

ADSL Fibra:300Mb Trucades: ilimitades a fixes i 180 
minuts a telèfons mòbils 

463,48 € 97,33 € 560,81 € 

Alarma Securitas Verisure 563,01 € 118,23 € 681,24 € 

Assegurances de contingut i responsabilitat civil 
SegurCaixa Adeslas 

1.027,00 
€ 

215,68 € 1.242,68 € 

TOTAL DELS EQUIPAMENTS CONTEMPLATS COM A  
DESPESA ANUAL 

4.303,92 
€ 

903,82 € 5.207,74 € 

FONT: elaboració pròpia 
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DESPESES DE PERSONAL 
RETRIBUCIÓ 

MES 

S.S. A CÀRREC DE 
L'EMPRESA 

(36%) 

DESPESA 
MENSUAL 

Gerència 3.000,00 € 1.080,00 € 4.080,00 € 

Dietista en cap 2.500,00 € 900,00 € 3.400,00 € 

Programador 2.000,00 € 720,00 € 2.720,00 € 

TOTAL COSTOS PERSONAL / MES 7.500,00 € 2.700,00 € 10.200,00 € 

    

TOTAL COSTOS PERSONAL / ANY 
(14 pagues) 

105.000,00 € 37.800,00 € 142.800,00 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

DESPESES DE SERVEIS EXTERNS 

DESPESA 
TOTAL A 

L'ANY 

IVA 

DESPESA 
TOTAL AMB 
IVA A L'ANY 

EMPRESA DE NETEJA I PROGRAMACIÓ 
CONTRACTADES 

6.776,86 € 1.423,14 € 8.200,00 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

DESPESA DE POSADA EN FUNCIONAMENT 
(despesa inclosa en inversió inicial) 

DESPESA 
TOTAL 

IVA 

DESPESA 
TOTAL AMB 

IVA 

TOTAL DE LA DESPESA EN LLOGUERS, 
DESPESES OFICINA, DESPESES PERSONAL I DE 
SERVEIS EXTERIORS 

* 22.800,00 € 
     4.303,92 € 

*142.800,00 € 
     6.776,86 € 
176.680,78 € 

- 
903,82 € 

- 
1423,14 € 
2.326,96 € 

179.007,74 € 

FONT: elaboració pròpia 

*Aquestes despeses no contemplen IVA perquè són les despeses de personal i lloguer 

que com hem dit, ho faríem sense contemplar-lo. 
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TOTAL INVERSIÓ INICIAL + 
DESPESES POSADA EN MARXA 

COST TOTAL IVA 
COST TOTAL AMB 

IVA 

TOTAL INVERSIÓ INICIAL 
 + DESPESES ACTIVADES A INICI 
ACTIVITAT 

    50.320,70 € 
+176.680,78 € 

 

227.001,48 € 

9.937,35 € 
2.326,96 € 

 
12.264,31 € 

239.265,79 € 

FONT: elaboració pròpia 

Cal tenir en compte que en aquesta taula, en el cost total, hi ha partides sumades que 

no porten IVA. L’import expressat d’IVA són les partides del cost total que si que 

s’imputa IVA.  

 

DESPESA FINANCERA DESPESA TOTAL A L'ANY 

PRÉSTEC PERSONAL D’IMPORT 239.265,79 Euros a 
3 anys amb 2 de carència. Tipus d’interès 5% 
anual sense cap tipus de comissió   

11.963,29 € 

FONT: elaboració pròpia 

 

QUADRE D’AMORTITZACIÓ  
TOTAL 

INVERSIÓ 
IVA 

DOTACIÓ 
AMORTITZACIÓ 

AMORTITZEM TOTA L’INVERSIÓ A RAÓ D’UN 
20% ANUAL 

    50.320,70 
€ 

+176.680,78 
€  
 

227.001,48 € 

- 45.400,30 € 

FONT: elaboració pròpia 
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2.3.3 Compte de pèrdues i guanys i compte de tresoreria  

ESCENARI   OPTIMISTA 
 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 

VENDES 
 

961.760,00 971.377,60 981.091,38 

TOTAL INGRESSOS 
 

961.761,00 971.378,60 981.092,38 

DESPESES PERSONAL 
 

142.800,00 145.656,00 148.569,12 

LLOGUER LOCAL OLOT 
 

22.800,00 23.256,00 23.721,12 

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ(5 ANYS) 
 

45.400,30 45.400,30 45.400,30 

DESPESA FINANCERA 
 

11.963,29 11.963,29 11.963,29 

DESPESES OFICINA 
 

5.448,00 5.448,00 5.448,00 

SERVEIS EXTERIORS 
 

8.200,00 8.364,00 8.531,28 

TOTAL DESPESES 
 

236.611,59 240.087,59 243.633,11 

BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS 

(B.A.I)  
725.149,41 731.291,01 737.459,27 

IMPOST DE SOCIETATS (25%) 
 

181.287,35 182.822,75 184.364,82 

BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS 
 

543.862,06 548.468,26 553.094,45 

     
CASH FLOW 

 
589.262,36 593.868,56 598.494,75 

 
TRESORERIA 

   

INVERSIÓ INICIAL -50.320,70 
   

IVA DE LA INVERSIÓ -9.937,35 9.937,35 
  

ACTIVACIÓ DE DESPESES PRIMER 

ANY 
-176.680,78 

   

IVA DE LES DESPESES PRIMER 

ANY 
-2.326,96 2.326,96 

  

 
-239.265,79 

  
-239.265,79 

     
CASH FLOW DEL PERÍODE 

 
601.526,67 593.868,56 359.228,96 

CASH FLOW ACUMULAT 
 

601.526,67 1.195.395,23 1.554.624,19 

FONT: elaboració pròpia 

 

 



PICKLE: EatGood, BeGood  Lluc Verdaguer Macias 

46 
 

ESCENARI   MODERAT 
 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 

VENDES 
 

601.100,00 607.111,00 613.182,11 

TOTAL INGRESSOS 
 

601.110,00 607.111,00 613.182,11 

DESPESES PERSONAL 
 

142.800,00 145.656,00 148.569,12 

LLOGUER LOCAL OLOT 
 

22.800,00 23.256,00 23.721,12 

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ (5 ANYS) 
 

45.400,30 45.400,30 45.400,30 

DESPESA FINANCERA 
 

11.963,29 11.963,29 11.963,29 

DESPESES OFICINA 
 

5.448,00 5.448,00 5.448,00 

SERVEIS EXTERIORS 
 

8.200,00 8.364,00 8.531,28 

TOTAL DESPESES 
 

236.611,59 240.087,59 243.633,11 

BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS (B.A.I) 
 

364.488,41 367.023,41 369.549,00 

IMPOST DE SOCIETATS (25%) 
 

91.122,10 91.755,85 92.387,25 

BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS 
 

273.366,31 275.267,56 277.161,75 

     
CASH FLOW 

 
318.766,61 320.667,86 322.562,05 

 
TRESORERIA 

   

INVERSIÓ INICIAL -50.320,70 
   

IVA DE LA INVERSIÓ -9.937,35 9.937,35 
  

ACTIVACIÓ DE DESPESES PRIMER ANY -176.680,78 
   

IVA DE LES DESPESES PRIMER ANY -2.326,96 2.326,96 
  

 
-239.265,79 

  
-239.265,79 

     
CASH FLOW DEL PERÍODE 

 
331.030,92 320.667,86 83.296,26 

CASH FLOW ACUMULAT  331.030,92 651.689,78 734.995,04 

FONT: elaboració pròpia 
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ESCENARI   PESSIMISTA 
 

ANY 1 ANY 2 ANY 3 

VENDES 
 

240.440,00 242.844,40 245.272,84 

TOTAL INGRESSOS 
 

240.440,00 242.844,40 245.272,84 

DESPESES PERSONAL 
 

142.800,00 145.656,00 148.569,12 

LLOGUER LOCAL OLOT 
 

22.800,00 23.256,00 23.721,12 

DOTACIÓ AMORTITZACIÓ (5 ANYS) 
 

45.400,30 45.400,30 45.400,30 

DESPESA FINANCERA 
 

11.963,29 11.963,29 11.963,29 

DESPESES OFICINA 
 

5.448,00 5.448,00 5.448,00 

SERVEIS EXTERIORS 
 

8.200,00 8.364,00 8.531,28 

TOTAL DESPESES 
 

236.611,59 240.087,59 243.633,11 

BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS (B.A.I) 
 

3.828,41 2.756,81 1.639,73 

IMPOST DE SOCIETATS (25%) 
 

957,10 689,20 409,93 

BENEFICI DESPRÉS D'IMPOSTOS 
 

2.871,31 2.067,61 1.229,80 

     
CASH FLOW 

 
48.271,61 47.467,91 46.630,10 

 
TRESORERIA 

   

INVERSIÓ INICIAL -50.320,70 
   

IVA DE LA INVERSIÓ -9.937,35 9.937,35 
  

ACTIVACIÓ DE DESPESES PRIMER 

ANY 
-176.680,78 

   

IVA DE LES DESPESES PRIMER ANY -2.326,96 2.326,96 
  

 
-239.265,79 

  
-239.265,79 

     
CASH FLOW DEL PERÍODE 

 
60.535,92 47.467,91 -192.635,69 

CASH FLOW ACUMULAT 
 

60.535,92 108.003,83 -84.631,87 

FONT: elaboració pròpia 
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Apunts a tenir en compte: 

La partida de lloguer i les despeses de personal s’incrementen a raó d’un 2% anual en 

funció de l’IPC previst, en cada un dels escenaris. 

Pel que fa a les amortitzacions, hem tingut en compte que s’amortitzen a raó d’un 20% 

anual segons les taules d’amortització de l’immobilitzat del Ministeri d’Economia i 

Hisenda.  

 

Conclusions econòmico-financeres: 

Com a conclusió d’aquest capítol cal destacar que: 

En l’anàlisi econòmic-financer els resultats (benefici després d’impostos) són positius 

en els tres escenaris. 

L’escenari pessimista és l’únic escenari que no pot tornar la inversió inicial en tres anys. 

No obstant, certes decisions dependran també de l’entorn en que es troba l’empresa i 

l’evolució de les vendes reals permetrà una visió més encertada de la presa de 

decisions.  
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2.4 Pla de màrqueting  

Si observem el nostre entorn, i ens focalitzem en l’economia i, més concretament, en 

l’economia de l’empresa, podem observar que vivim en un entorn molt canviant i 

incert el qual el fa també molt competitiu. Les empreses han d’innovar i millorar el seu 

producte constantment si no volen quedar obsoletes i, per tant, això els hi suposa un 

gran repte, potser el més important. 

Qualsevol empresa actual necessita un pla de màrqueting a curt, mig i llarg termini, ja 

que diversos factors com ara l’internet, la tecnologia, els cicles econòmics amb les 

seves fluctuacions són cada cop més globals i si l’empresa pot preveure i anticipar-se a 

aquests factors o adaptar-s’hi amb facilitat determinarà el seu grau l’èxit. Tot i això, 

aquesta adaptació o intent d’anticipació, no pot ser improvisat ja que, tal i com hem dit 

abans, el mercat és incert. Està clar que totes les empreses necessiten un pla de 

màrqueting per aquestes raons, i com a futura empresa que som, us presentem 

l’elaboració del nostre pla de màrqueting. 

 

2.4.1 Necessitats a satisfer i objectius generals  

Actualment, en un món globalitzat on treballa tant l’home com la dona i en igualtat de 

condicions, les feines de la llar són un maldecap que ha d’assumir qualsevol parella o 

persona que visqui sola després d’una llarga i, normalment, dura jornada laboral. 

L’objectiu principal de Pickle és cobrir una necessitat essencial, per tal d’aconseguir 

una millor comoditat i benestar. 

 

2.4.2 Anàlisi del macroentorn 

Un dels grans objectius d’aquest anàlisi dins del pla de màrqueting és aconseguir una 

millor adaptació de l’empresa dins el mercat perquè l’empresa no actua sola sinó que 

forma part d’un sistema i s’ha de comunicar i relacionar-se per sobreviure. Les 

conclusions que se’n trauran d’aquest anàlisi s’hauran de tenir en compte per definir 



PICKLE: EatGood, BeGood  Lluc Verdaguer Macias 

50 
 

les estratègies de màrqueting i fer-se una idea de com evoluciona i ha evolucionat el 

mercat per tal de poder preveure i evitar tot aquell tipus d’imprevistos que no 

depenguin de l’empresa. 

Pickle analitzarà l’entorn macroeconòmic de Catalunya i Espanya, perquè el seu àmbit 

d’actuació començarà a Catalunya oferint el servei dels bons hàbits alimentaris, però 

l’empresa a curt termini té la intenció d’expandir-se cap a Espanya. 

 

2.4.2.1 Economia  

Dins d’aquest apartat hem escollit analitzar tres indicadors macroeconòmics: 

- Taxa de creixement del PIB a Catalunya 

- Taxa d’atur 

- Índex de Preus de Consum (IPC) 

 

 Taxa de creixement del PIB a Catalunya 

 

FONT: Elaboració pròpia (dades de l’IDESCAT) 
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El PIB és el valor monetari de tots els béns i serveis finals que es produeixen en un país 

paròdicament. Es calcula de manera anual i trimestral (a la gràfica està representat 

segons l’últim trimestre de l’any corresponent).  

Si comparem a la gràfica l’evolució anual del PIB espanyol respecte al PIB català 

observem que és semblant, excepte que durant el període 2007-2009 el PIB català 

estava per sota de l’espanyol i, a partir del 2009 es recupera i al 2012 passa ser 

superior. 

El producte interior brut a Espanya s’hi preveu un creixement del 3% pel 2017 i la taxa 

trimestral actual és d’un 0,8%. 

La xifra del PIB del primer trimestre del 2017 ha estat de 285.626 milions d’euros. El 

sector de l’alimentació ha representat un 2,4% d’aquesta dada que en imports absoluts 

ha estat de 6.855,024 milions d’Euros (*). Aquestes xifres han situat a Espanya en la 12 

posició en el rànquing del PIB trimestral dels 48 països amb més influència del món. 

Pel que fa a Catalunya, tot i que la seva economia està basada bàsicament en el sector 

secundari i terciari, el seu PIB representa un 20% aproximadament respecte el PIB 

espanyol (57.125,20 milions d’Euros) i el sector de l’alimentació representa un 6% 

d’aquesta % que en imports absoluts és de 3.427,512 Euros (*). 

Dins els diferents sectors de l’economia, el sector de l’alimentació és el que ha resistit 

millor el període de crisis que hem patit aquests últims anys. 

(*) dades tretes del Govern d’Espanya, Ministeri d’agricultura i pesca, alimentació i medi 

ambient. 
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 Taxa d’atur 

 

FONT: Elaboració pròpia (dades de l’IDESCAT) 

 

La taxa d’atur és un percentatge que expressa la proporció de persones a l’atur en 

relació al total de persones en actiu.  

Si fem una breu comparació entre Catalunya i Espanya es pot veure clarament que 

Catalunya té un percentatge menor en la taxa d’atur i no hi ha una excepció en cap 

any. 

En el cas d’Espanya es pot veure clarament que en el període de depressió econòmica 
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tercer trimestre del 2016 la taxa d’atur fos superior al 20%. No obstant això, Espanya 

segueix sent el segon país amb major taxa d’atur després de Grècia. 

El grau de desocupació a Espanya, que inclou a totes aquelles persones que estan a 

l’atur, és exageradament alt respecte a altres països de la Unió Europea. Espanya té 

una situació de desocupació estructural ja que en èpoques de bonança econòmica ha 

mantingut la taxa d’atur alta. A més, el grau de pobresa i la desigualtat entre classes a 

Espanya és molt més gran que a la resta de la Unió Europea (en excepció d’alguns 

països del sud). 
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 Índex de Preus de Consum (IPC) 

 

FONT: Elaboració pròpia (dades de l’IDESCAT) 
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Resum i conclusions macroeconòmiques de Catalunya i Espanya 

Espanya i, alhora, Catalunya ha patit una gran depressió que ha durat pràcticament 10 

anys i ha afectat a moltes famílies arreu del país, així com a l’estat en general. No 

obstant això, sembla que actualment estem entrant en un període d’expansió 

econòmica, tal i com hem vist en els indicadors anteriors: 

PIB: en creixement 

Taxa d’atur: en disminució 

IPC: en creixement 

Com a conclusions de l’anàlisi macroeconòmic podem dir que actualment podria ser un 

bon moment per començar un negoci ja que aquests indicadors verifiquen creixement i 

expansió econòmica.  

Pickle davant una situació macroeconòmica més favorable pot tenir una major 

penetració en el mercat perquè presenta un producte innovador i que dóna a l’usuari 

una major comoditat i alhora li permet bescanviar aquelles hores dedicades a la 

compra a poder-les dedicar al seu benestar, ideal en una economia en creixement i 

expansió.  

 

2.4.2.2 Demografia  

En l’anàlisi demogràfic estudiarem els següents punts, sempre relacionant-ho entre 

Espanya i Catalunya: 

- Volum de població 

- Distribució de la població per edats i densitat demogràfica 

 

 Volum de població (nota: ens basem en dades 2016 perquè la nostra font d’informació 

no presenta totes les dades 2017) 
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A Catalunya: 

Segons les dades del Padró Municipal d’Habitants, l’1 de gener de 2016 la població a 

Catalunya era de 7.448.332 habitants. El 2017 és el segon any consecutiu que la 

població catalana augmenta, després de tres anys de descens. 

Segons dades de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), la població 

empadronada a la província de Barcelona creix un 0,5% i la de Girona un 0,2%. No 

obstant, a la província de Lleida baixen un 0,4% i els de Tarragona un 0,1%. 

La població estrangera la qual està empadronada a Catalunya també ha crescut, al 

voltant de les 15.000 persones, un 1,5% del total. Per tant, el total de població 

estrangera empadronada és de 1.038.455 habitants. 

A Espanya: 

Segons les dades de l’INE (Estudi Nacional d’Estadística), l’1 de gener del 2017 la 

població total d’Espanya era de 46.528.966 habitants. La població va créixer un 0,19%, 

que suposa 88.867 persones respecte el 2016. Igual que Catalunya, Espanya és el segon 

any consecutiu que augmenta la seva població, després de tres anys en descens. 

La població estrangera ha crescut un 0,16% respecte l’any anterior, cosa que 

representa 6.892 

persones. El creixement 

va ser conseqüència de 

l’augment de la 

immigració. 

 

 

 

Imatge trobada a l’Idescat. Aquí es pot veure la variació anual de la població d’Espanya 

i Catalunya. Les dades s’han tret de l’1 de gener de cada any. 
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 Distribució i densitat demogràfica 

A Catalunya: 

El nombre d’habitants, la superfície i la densitat seran els tres termes que es mostraran 

en aquest apartat ( Mirar Annex 2, dades 2016). 

El Baix Llobregat (802.520 hab.), Barcelonès (2.205.803 hab.), Maresme (435.388 hab.), 

Vallès Occidental (900.516 hab.) i Vallès Oriental (399.036 hab.). Aquestes són les 

comarques catalanes amb un número d’habitants superior a 250.000. 

En aquestes 5 comarques s’hi concentra un 63,68% del total de la població catalana, 

per tant, són llocs geogràfics de gran interès per Pickle, perquè a major població més 

volum de vendes. Per tal que la incidència en les vendes sigui major i suposant que hi 

ha més potencial de venda, Pickle hi destinarà una partida de recursos superior, 

principalment  en publicitat mitjançant marxandatge, bustiatge, mitjans de 

comunicació locals, que en altres regions de Catalunya.  

A Espanya: 

La mateixa reflexió la faig extensiva al territori espanyol (mirar Annex 3, dades 2016) 

 

 Distribució de la població per edats 

A Catalunya: 

 Habitants en franges d’edat (anys)  

Comarca 0 a 15 16 a 24 25 a 44 45 a 64 65 i més 
Població 

total 

Superfície 

(Km
2
) 

Densitat 

(habitants/Km
2
) 

Baix Llobregat 146.050 67.688 236.731 216.551 135.500 802.520 486,0 1.651,275 

Barcelonès 320.982 181.111 662.365 575.110 466.235 2.205.803 145,8 15.128,964 

Maresme 76.764 37.123 122.883 121.518 77.100 435.388 398.5 1.092,567 

Tarragonès 45.007 21.843 76.898 66.425 39.516 249.689 319,4 781,743 

Vallès 

Occidental 
169.509 80.357 267.742 239.672 143.236 900.516 583,1 1.544,359 

Vallès Oriental 74.461 35.117 117.345 108.925 63.188 399.036 735,0 542,906 

Elaboració pròpia    FONT: Idescat 
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Aquestes són dades de la població l’1 de gener del 2016 distribuïdes per edat a les 5 

comarques a on es concentra la major part de la població catalana. La gràfica ens 

indica que la població es concentra en l’interval d’edat entre 25 a 64 anys, públic 

objectiu de Pickle.  

A Espanya: 

 Homes Dones Total 

De 0 a 14 anys 3.591.907 3.398.956 6.990.863 

De 15 a 29 anys 3.616.856 3.500.678 7.117.534 

De 30 a 44 anys 5.573.989 5.410.050 10.984.039 

De 45 a 59 anys 5.101.241 5.143.660 10.244.901 

De 60 a 74 anys 3.259.978 3.607.491 6.867.464 

De 75 a 89 anys 1.568.516 2.317.098 3.885.614 

Més de 90 anys 131.123 335.462 466.585 

FONT: Idescat  Elaboració pròpia 

Aquestes dades han estat tretes del 2016 

La població espanyola es concentra també entre 30 i 59 anys, segueix el mateix patró 

que la població catalana. 

 

Conclusió del macroanàlisi demogràfic 

El públic objectiu de Pickle i definit posteriorment en aquest mateix pla de màrqueting 

es troba dins el segment d’edat comprès entre 25 i 64 anys.  

Segons les gràfiques anteriors i els annexes, els segments d’edat on es concentra més 

població a Catalunya és entre 25 i 64 anys. Per tant, podem considerar que Pickle té 

ben enfocat el “target” de client objectiu.  

Pickle pot tenir una posició òptima en el mercat perquè dins aquesta franja d’edat es 

troba el públic habituat en la utilització de dispositius mòbils i Internet. Cada vegada  la 

gestió del temps pren més importància en el dia a dia ja que les elevades càrregues 
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familiars i laborals. Per altra banda, és en aquesta franja d’edat que s’està adquirint 

més hàbits saludables ja sigui en l’esport com en l’alimentació.  

També cal observar que el “target” de Pickle no sol emigrar a altres països, tal i com 

ens indica en l’Annex 4. Aquests resultats poden representar una millor fidelització del 

client a l’empresa Pickle, ja que no hi ha tants canvis migratoris dins la vida del usuari. 

 

2.4.2.3 Medi ambient  

Pickle tindrà com a mesura important preservar l’entorn i fer bona gestió dels residus. 

Cal dir que Pickle és una empresa que ofereix bons hàbits alimentaris mitjançant un 

servei a l’usuari final, i per tant, l’empresa com a tal no genera residus, però si que dins 

la relació contractual que estipularà amb el seus clients establirà una política de 

reciclatge. 

 

2.4.2.4 Tecnologia  

La tecnologia forma part de l’ADN de l’empresa i serà l’eina més important pel seu 

desenvolupament/ creixement. 

Pickle utilitzarà la tecnologia a nivell organitzatiu, en el màrqueting, en la producció 

dels menús i en la promoció. 

 

Podem detallar la principal tecnologia que utilitzarà Pickle: 

 Ordinador, impressora, fotocopiadora i escàner.  

 

 Internet 

 

 Xarxes socials per promocionar l’empresa 
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 Sistema de comunicació a nivell intern: correu electrònic, telèfon. 

 

 Sistema de comunicació a nivell extern: correu electrònic, telèfon, a través de la 

web o aplicació. 

 

 Programa amb unes fórmules incorporades per crear els menús. 

 

 Pàgina web i aplicació de Pickle. 

 

 Programa de comptabilitat, de facturació, de nòmines. 

 

2.4.3 Anàlisi del microentorn  

Un dels termes més importants en un pla de màrqueting és saber quins són els clients i 

quins són els consumidors, cosa que moltes vegades coincideixen. En el cas de Pickle, 

no. El consumidor és aquell individu que utilitza el servei dels menús (l’usuari), mentre 

que el client de Pickle serà els supermercats.  

Pickle, a diferència de la majoria de les empreses convencionals, no tindrà proveïdors 

ni intermediaris perquè ofereix un servei a través d’Internet i es crearan les dietes dins 

la pròpia empresa. En canvi, és una característica comú a les empreses que ofereixen 

els seus serveis a través de les xarxes socials.  

Actualment, hi ha un nombre considerat d’empreses que ofereixen dietes. Tanmateix, 

la majoria dels supermercats tenen la seva botiga online. No obstant això, en el mercat 

no hi ha cap empresa que ofereixi els dos serveis inclosos en un mateix pack. Pickle, 

serà en aquest sentit, la primera empresa i per tant, podem dir que d’entrada no té 

competència. Això reforçarà el posicionament en el mercat i l’índex de penetració de 

Pickle. 
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2.4.4 Anàlisi DAFO  

L’anàlisi DAFO és un instrument d’estudi de la situació d’una empresa, en la qual 

s’analitza les característiques internes (Debilitats i Fortaleses) i la situació externa 

(Amenaces i Oportunitats) en una matriu.  

 

L’objectiu d’aquest anàlisis serà determinar quines són aquells avantatges competitius 

de Pickle i l’estratègia genèrica a utilitzar que sigui més convenient per l’empresa. 

Aquesta es determinarà segons les pròpies característiques de Pickle i del mercat. 

 

2.4.4.1 Debilitats  

 Poc coneixement dels promotors de l’aplicació del sector. Per tant, si es volgués 

contractar a treballadors experimentats necessitem un capital del qual no 

disposem inicialment. 

 

 Cap coneixement per part del mercat de l’existència de Pickle. 

 

 Falta d’experiència dels serveis de l’aplicació ja que no s’havia inventat mai 

abans. Per tant, es cometran molts errors i s’hauran de solucionar de la millor 

manera possible al començament de la venda de Pickle. 

 

2.4.4.2 Amenaces  

 Aparició d’altres competidors amb un alt poder adquisitiu que copiïn el model 

de negoci.  

 

 Poca acceptació de l’aplicació per part del mercat. 

 

 Protestes per part dels centres de dietes cap a l’aplicació. 



PICKLE: EatGood, BeGood  Lluc Verdaguer Macias 

61 
 

 

 Només es necessiten dues persones especialitzades, una en programació i 

l’altra en dietes. Per tant, la còpia i millora de l’aplicació és relativament fàcil. 

 

2.4.4.3 Fortaleses  

 Projecte innovador, ja que és una aplicació encara mai vista. 

 

 La passió de crear una aplicació nova és una gran fortalesa, sobretot si tots els 

integrants del grup creuen en el projecte. 

 

 És una empresa online i no necessita professionals per dur a terme la seva 

tasca. No obstant, tots els dietistes que hi hagi tindran una titulació 

universitària per garantir la seguretat del producte Pickle. 

 

 La qualitat serà un pilar important a l’empresa perquè implicarà la recerca de 

l’excel·lència en els productes que ofereix Pickle, la qual cosa aportarà 

fidelització i confiança a tots els usuaris. 

 

 Cistella de productes de qualitat amb una ponderació important als productes 

de proximitat.  

 

 El capital humà, encoratjat pel projecte, serà capaç de desenvolupar altres 

tasques quan siguin necessàries i capaces de treballar en equip en tot moment. 

 

 La presa de decisions en equip i la bústia de les idees fa que tothom se senti 

part de Pickle. 

 

 Capacitat d’obtenir efecte experiència. 
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2.4.4.4 Oportunitats  

 Creixent preocupació per cuidar el propi cos i mantenir-lo sa a base d’uns hàbits 

alimentaris saludables 

 

 Els supermercats que es trobin dins l’aplicació incrementaran la base de clients i 

la seva fidelització a través de Pickle. Per tant, també augmenten les nostres 

possibilitats de créixer com a empresa 

 

 Pocs competidors amb característiques similars. 

 

 Aplicació amb característiques diferenciadores en tot el seu sector. 

 

 Millora del màxims indicadors macroeconòmics com podria ser el PIB o la Taxa 

d’Ocupació. 

 

Les conclusions obtingudes de l’anàlisi DAFO són les següents 

 Avantatges de les oportunitats sobre les amenaces: 

Les grans oportunitats originades principalment per la tendència creixent de 

cuidar-nos a través d’uns hàbits alimentaris sans acompanyat per la cultura de 

l’esport, la millora dels principals indicadors macroeconòmics i el possible èxit que 

els hi pot suposar als grans supermercats prevalen sobre les amenaces de 

l’aplicació Pickle. 

La principal amenaça a tenir en compte serà la possibilitat que dins el mercat surtin 

nous competidors amb major poder adquisitiu. Davant d’això, Pickle caldrà que 

estableixi relacions comercials a llarg termini i d’exclusivitat amb els diferents 

clients (supermercats). 
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 Avantatges de les fortaleses sobre les debilitats: 

Els punts forts o fortaleses de Pickle, mencionats anteriorment, compensen les 

debilitats de l’empresa.  

És un projecte innovador que fa que l’usuari estalvií temps en una tasca rutinària i 

tot i que els promotors del projecte no tenen experiència s’equiparan de  

professionals per poder optar a la millor posició dins el mercat. Per altra banda, 

com a punt fort davant de les debilitats dels projecte serà l’equip humà motivat i 

integrat dins del negoci.  

 

2.4.4.5 Matriu DAFO 

FORTALESES DEBILITATS 

-Projecte innovador. 

-Qualitat en el producte. 

-Passió en la creació de l’aplicació. 

-Treballadors professionals 

-Presa de decisions en equip. 

-Capacitat d’obtenir efecte experiència. 

-Capital humà serà capaç de 

desenvolupar tot tipus de tasques i 

treballar en equip en tot moment. 

-Productes de proximitat / Km 0 

-Poc coneixement dels secors en què 

treballarà l’aplicació. 

-Poc coneixement per part del mercat de 

l’existència de Pickle. 

-Falta de coneixements dels serveis de 

l’aplicació ja que no s’havia inventat mai 

abans. 

 

OPORTUNITATS ESTRATÈGIES (FO) ESTRATÈGIES (DO) 

-Característiques diferenciadores en tot 

el sector. 

-Millora dels màxims indicadors 

macroeconòmics. 

-Més preocupació a una vida sana. 

-Suposat interès dels supermercats cap a 

l’aplicació. 

-Pocs competidors amb característiques 

similars. 

-Utilitzar l’equip humà motivat i flexible 

com a base del funcionament. 

-Potenciar la ideologia de persona sana a 

l’aplicació. 

-Aprofitar el fet de ser una empresa 

innovadora. 

-Si tenim l’oportunitat, escollir aquells 

supermercat que tingui el producte de 

proximitat i al millor preu. 

-Contractar, per a l’empresa, persones 

amb experiència i capacitat de resolució 

de problemes. 

-Aprofitar la falta de competència a 

millorar tots aquells factors els quals 

tenim poc coneixement. 

AMENACES ESTRATÈGIES (FA) ESTRATÈGIES (DA) 

-Aparició d’altres competidors amb un 

nivell adquisitiu superior. 

-Poca acceptació de l’aplicació al mercat. 

-Protestes dels dietistes cap a l’aplicació. 

-La còpia i millora de l’aplicació és 

relativament fàcil. 

-Realitzar inversions i oferir nous 

supermercats i nous productes per tal 

d’aconseguir barreres d’entrada. 

-fer actualitzacions periòdiques per tal 

de què suposi una barrera d’entrada a 

nous competidors. 

-Realitzar una bona companya de 

màrqueting per generar un impacte 

positiu a clients potencials. 

 

FONT: Elaboració pròpia 
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Un cop coneixem la missió, els objectius, punts forts i dèbils de l’aplicació Pickle, així 

com també les oportunitats i amenaces externes, crec que en tot moment caldrà 

portar una estratègia de diferenciació de l’empresa, principalment per crear barreres 

d’entrada. El client ha de percebre l’exclusivitat del producte i servei que Pickle li dóna.  

Els avantatges que proporciona aquesta estratègia seran les següents: 

- Els clients i possibles clients veuran el producte amb un valor afegit a la resta, 

per la qual cosa l’usuari tindrà com a preferència el producte Pickle abans que 

els de la competència. 

 

- En cas de fer una estratègia diferenciadora, la possible competència del sector 

no estarà basada en preus únicament, sinó que hi actuaran altres variables com 

ara la qualitat, la comoditat... 

 

- L’estratègia de diferenciació farà que l’usuari i per tant també el client sigui 

fidel a Pickle.  No obstant, això requereix un esforç addicional per Pickle perquè 

sempre haurà d’oferir productes de molta qualitat i amb valor afegit perquè 

l’usuari continuí essent fidel i continuí confiant amb el producte prestat. 

 

Pickle intentarà la diferenciació de l’aplicació amb aquests aspectes / punts: 

- Un disseny de qualitat per tal de que l’usuari es senti a gust comprant i fent 

servir els serveis de Pickle. 

 

- Uns menús variats basats en els productes de la dieta mediterrània on l’usuari 

podrà gaudir menjant de manera saludable. 

 

- Els clients de Pickle seran els supermercats que es diferenciaran bàsicament 

pels productes de proximitat que ofereixin (productes ecològics de qualitat) i el 

preu. Serà important per Pickle que la relació qualitat / preu que ofereixi el 

supermercat a l’usuari sigui òptima.  
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- Oferirà un xat per tal de conversa i compartir experiències amb els altres 

usuaris i així millorar i incrementar la penetració del nostre producte dins el 

segment i mercat. 

 

- Atenció personalitzada per l’usuari de manera que podrà resoldre online 

qualsevol dubte que es pugui generar. 

 

- Hi haurà la possibilitat de consultar estadístiques per les quals es podran 

observar les evolucions del propi cos. Les estadístiques seran complertes, però 

Pickle encara no ho té definit. Amb això també volem incidir que Pickle serà una 

aplicació dinàmica i intentarem que constantment aporti increment de valor 

afegit. 

 

2.4.5 Màrqueting Mix  

En aquest apartat s’estudiarà el màrqueting mix, també anomenat màrqueting de les 

4P: PRODUCTE, PREU, DISTRIBUCIÓ I PROMOCIÓ. Aquestes quatre conceptes, els qual 

en anglès comencen tots per P els descriurem i analitzarem a fons. L’objectiu del pla de 

màrqueting és conèixer la situació de l’empresa i poder desenvolupar una estratègia a 

curt / mig / llarg termini que ens pugui diferenciar de la resta d’empreses que puguin 

sorgir en un futur al mercat. 

 

2.4.5.1 Producte  

Pickle és una aplicació, per tant el producte que dóna al consumidor no és tangible 

com ara un cadira o una televisió, sinó que és intangible. Tal i com hem explicat en 

l’anàlisi DAFO, Pickle utilitzarà una estratègia de diferenciació.  

 

L’aplicació Pickle és innovadora i única en el mercat, tal i com hem explicat al capítol 

1. 



PICKLE: EatGood, BeGood  Lluc Verdaguer Macias 

66 
 

Disseny: El disseny de Pickle vol ser atractiu i identificador d’un col·lectiu que valora el 

binomi salut-temps.  

Color de Pickle: El color que l’empresa ha decidit per formar part del logotip i de 

qualsevol targeta de presentació així com també de la pàgina web serà el color verd 

amb aquestes 3 tonalitats. Hem escollit el color verd perquè se l’atribueix com a 

saludable i ecològic.  

 

 

 

 

 

 

Logo de Pickle: Dins el logo podem veure que hi ha una combinació entre dos 

segments, el que nosaltres considerem el binomi salut-temps i on acaba un comença 

l’altre. En el centre del logo trobem Pickle que simbolitza la unió de les dues parts del 

binomi.  

 

 

 

 

2.4.5.2 Preu  

L’aplicació serà totalment gratuïta per l’usuari com estratègia principal de penetració 

en el mercat.  

La partida d’ingressos de Pickle vindrà generada d’una banda per les comissions que 

rebrem dels supermercats que estiguin dins l’aplicació i per altra banda, per la 

publicitat que hi haurà dins l’aplicació. 
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2.4.5.3 Distribució 

La distribució consisteix a fer arribar el producte en el punt de venda acordat. 

L’empresa no tindrà logística pròpiament dita perquè l’aplicació és un servei. Tot i això, 

si que serà important per Pickle que el producte amb un preu acordat arribi a 

distribuir-se dins el límits pactats entre l’usuari i el supermercat escollit.   

 

2.4.5.4 Comunicació 

La comunicació consisteix a donar conèixer el producte cap al comprador potencial. 

Dins de la comunicació i trobem la publicitat, les relacions públiques, vendes personals, 

marxandatge, fidelització i promoció de vendes. 

Pickle combinarà totes aquestes eines per donar a conèixer l’aplicació al seu públic 

objectiu. El més important d’aquest procés és que la gent vegi de Pickle aquells valors 

que vol transmetre de l’empresa. 

Les llengües vehiculars que utilitzarà l’aplicació seran el català, el castellà i l’anglès. Tot 

i que si més endavant té èxit fora les fronteres catalanes i espanyoles, es podran anar 

ampliant els idiomes de traducció i ampliant clients (supermercats). 

 

Per poder aconseguir una comunicació eficaç, s’haurà de: 

- Enfocar cap al públic objectiu online i offline. Per tant, llançar campanyes 

publicitàries mitjançant l’Internet i mitjançant el marxandatge. Aquesta 

comunicació ha d’esser atractiva pel nostre públic objectiu (persones entre 25-

65 anys). 

 

- Combinar els missatges racionals (els menús ajudaran a tenir una salut més 

bona) i missatges emocionals (gràcies a Pickle l’usuari té millors hàbits 

alimentaris i pot gaudir de més temps disponible), i emetent-los com a 

missatges directes i indirectes. 
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Els elements de comunicació de Pickle són: 

- Màrqueting offline: 

 

o Publicitat a diaris i revistes nacionals, sobretot a aquells que estiguin 

dirigits al públic objectiu. 

 

o El marxandatge que es farà als establiments dels supermercats que 

utilitzin Pickle. 

 

o Les promocions que es poden fer si s’utilitza Pickle molt freqüentment. 

 

- Màrqueting online: 

 

o Pickle tindrà la seva pròpia pàgina web on intentarà guanyar llocs per 

estar a les primeres posicions de Google mitjançant el SEU (Search 

Engine Optimization). A més, hi haurà una aplicació i un bloc de 

l’empresa. 

 

o A partir de les xarxes socials com ara Facebook i Twitter intentarem 

donar a conèixer el producte fent una compte de Pickle i enviant 

sol·licitud d’amistat a tothom que es pugui. 

 

o Es crearà un fòrum per poder opinar i, d’aquesta manera, també es 

donarà un missatge de saber escoltar. L’empresa, com a resposta, llegirà 

totes els crítiques (positives i negatives) i intentarà millorar aquells 

aspectes que no agradin a la majoria dels usuaris. 

 

DE TOTES MANERES QUAN UN PRODUCTE SURT AL MERCAT, LA MILLOR 

COMUNICACIÓ I ESTRATEGIA DE PENETRACIÓ ÉS EL BOCA ORELLA, que s’aconsegueix 

amb una bona estratègia de màrqueting mix.  
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2.4.6 Fidelització  

Per una bona fidelització dels consumidors, tanmateix dels clients, és molt important 

dur a terme tots els conceptes del màrqueting mix d’una manera òptima. Per tant, hi 

haurà un departament de control de qualitat a l’empresa on es canalitzarà suggeriment 

i queixes per tal de millorar el servei. 
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2.5 Pla jurídic-legal  

Forma jurídica 

Pickle es constituirà com a persona jurídica en una societat limitada (SL). Per tal de dur-

la a terme, es necessita un capital social mínim de 3005,06 euros que els dipositarem 

en un compte obert a tal fi a una entitat financera. 

En un primer moment els socis de l’empresa seran: Ramon Barris Colomer amb NIF 

77902522-G, llicenciat en ciències empresarials i econòmiques per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (Adjuntem titulació acadèmica de Ramon Barris Colomer) i 

Lluc Verdaguer Macias amb NIF 43639674-A estudiant de batxillerat i promotor 

d’aquest Treball de Recerca. No descartem la possibilitat d’incorporar un tercer soci 

llicenciat en informàtica.  

Adjuntem annexes de la constitució de la SL així com també dels seus estatuts per 

poder comprovar les dades de la societat. (Annexes 5 i 6, respectivament) 

Pickle no serà una persona física per dues raons principals: 

La primera, per poder facilitar la incorporació de socis capitalistes i, així, poder donar 

solvència i liquiditat a l’empresa, en cas de necessitar recursos per finançar la inversió. 

En cas d’empresari individual aquesta possibilitat no es podria contemplar i sempre 

caldria recórrer al finançament aliè (implica més cost) per poder finançar la inversió. La 

segona, i no menys important, és el fet de tenir dins l’estructura directiva una persona 

amb amplis coneixements d’economia, així com també molta experiència laboral ja 

que ha estat director financer d’una multinacional japonesa (Textil Celrà SA).  

El fet d’escollir la societat limitada davant de qualsevol altra forma jurídica és perquè 

l’aportació de capital social respecte a la societat anònima és molt inferior i, per altra 

banda l’escullo també perquè hi ha un total control de la propietat de l’empresa atès 

que les participacions són nominals per obligació i a l’hora de la transmissió de les 

participacions s’han d’oferir inicialment als socis preexistents.  

Pel que fa l’impost sobre el benefici , en ser un SL  haurà de tributar com a societat, per 

tant l’impost de societats, al tipus general del 25%. Pickle, de bon principi serà una 
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empresa que tributarà amb una xifra de negoci inferior a 8 milions d’euros i, per tant, 

la seva tributació serà del tipus d’un 25%. 

Distingirem aquí dos grans apartats, les obligacions fiscals i les obligacions laborals. 

Dins de les obligacions fiscals i trobem LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT i els seus 

tràmits i LA POSADA EN MARXA DE PICKLE  davant dels organismes competents. 

a) TRÀMITS PER CONSTITUIR PICKLE COM A SOCIETAT LIMITADA 

 
SOL·LICITUD DEL CIF DEFINITIU A L'AGÈNCIA TRIBUTARIA 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL DE GIRONA 

PAGAMENT D'IMPOST DE LA CONSELLERIA D'HISENDA DE CATALUNYA 

ATORGAMENT PÚBLIC DE L'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DAVANT DE FEDERATARI PÚBLIC 

REDACCIÓ DELS ESTATUTS 

SOL·LICITUD DEL CIF PROVISIONAL A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

REGISTRE MERCANTIL CENTRAL 

PICKLE 

OBLIGACIONS 
FISCALS 

CONSTITUCIÓ DE 
LA SOCIETAT 

POSADA EN 
MARXA DE PICKLE 

OBLIGACIONS 
LABORALS 

EN CAS DE 
CONTRACTACIÓ 

DE TREBALLADORS 
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Registre del nom de la societat (certificació negativa del nom davant el Registre 

Mercantil Central) 

Tota empresa necessita un nom per poder-se diferenciar de la resta, tanmateix com el 

CIF. Qualsevol persona que vol registrar un nom de societat s’ha de dirigir al Registre 

Mercantil Central i sol·licitar el certificat negatiu de denominació social. És a dir, si 

t’accepten la petició vol dir que el nom de l’empresa no coincideix en cap altra ja 

existent. Aquest tràmit es pot realitzar de manera online, però ho ha de dur a terme 

una notaria o una gestoria ja que tenen la firma que els acredita a accedir a la seva 

Intranet. El cost és de 20€ aproximadament. El nom de l’empresa que volem registrar 

és Pickle i el temps que tarden en confirmar-ho són d’uns 3 dies aproximadament. No 

hem fet comprovació en aquest registre si el nom de Pickle està registrat. Suposarem 

en el treball de recerca que no ho està. 

Obrir un compte bancari 

Un cop obtingut el certificat negatiu de registre, s’ha d’obrir un compte bancari amb el 

nom de Pickle. L’empresa l’obrirà en una entitat financera. En aquest compte s’ha 

d’ingressar el capital mínim inicial per la constitució de l’empresa: 3005,06€. Cada soci 

farà l’aportació necessària per cobrir en funció del capital social que se li assigni per tal 

de cobrir la quantitat requerida per la constitució. El banc emetrà un certificat 

conforme s’han ingressat aquests saldos i qui ha fet l’ingrés. Posteriorment s’haurà de 

presentar a la notaria. 

Alta a Hisenda del CIF provisional 

Seguidament, ens hem de dirigir a Hisenda i obtenir un CIF provisional que tindrà una 

validesa de sis mesos. Durant aquest temps s’haurà de substituir el CIF provisional en el 

definitiu.  

Redacció dels Estatuts Socials 

Caldrà redactar els estatuts que regiran les normes de Pickle. Un cop redactat, es 

presentarà a la notaria per tal que s’incorporin dins l’escriptura de constitució de la 
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societat. (Vegeu la redacció dels Estatuts Socials de Pickle als annexes, tal i com hem 

esmentat anteriorment). 

Notari 

Un cop redactats els estatuts de la societat i obtingut el CIF provisional, cal fer 

l’atorgament de l’escriptura pública de constitució.  

En l’escriptura hi farem constar els socis de la societat, el capital social, el nombre de 

participacions de cada socis, els estatuts de la societat, els administradors.... 

Podeu veure l’annex de la redacció de l’escriptura de constitució de Pickle que ens ha 

fet arribar el Notari d’Olot Sergio Cardona Costa, tal i com hem dit anteriorment.  

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. 

Tot i que aquest impost ja no s’ha de liquidar, cal presentar l’imprès (adjuntem link 

model 600 als annexes) degudament complimentat per tal que la Generalitat de 

Catalunya pugui segellar el contracte de constitució de la societat. 

Inscripció al Registre Mercantil 

Un cop tenim tot això, l’empresa Pickle s’haurà d‘inscriure al Registre Mercantil de la 

província de Girona. No obstant això, es tenen només dos mesos de marge des de 

l’obtenció de l’escriptura de la constitució. El Registre Mercantil també ens registrarà 

tots els llibres obligatoris. 

Es necessita aportar la següent documentació: 

- Còpia autèntica de l’escriptura de la constitució de la nova societat. 

- Certificació negativa de denominació social. 

- Còpia del CIF provisional. 

Obtenció del CIF definitiu 

Si tots els passos anteriors han estat realitzats, només falta una última acció, canviar a 

Hisenda la targeta provisional de CIF per la definitiva. 
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b) POSADA EN MARXA DE PICKLE (la posada en marxa és la suma tant obligacions 

fiscals com obligacions laborals) 

 

Declaració censal 

Totes les societats que volen realitzar activitats o operacions empresarials o 

professionals, com el cas de Pickle, abans de l’inici ens hem d’inscriure en el Cens 

d’empresaris i Professionals i omplir el model 036 (adjuntem link als annexes) d’alta 

d’activitat i presentar-lo davant de l’administració tributària. En el nostre cas la 

delegació de Girona. 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 

Pickle com empresa té l’obligació de donar-se d’alta d’IAE en l’epígraf que li 

correspongui i que estarà en funció de la nostra Activitat.  

Com que l’empresa és de nova creació no caldrà liquidar aquest impost perquè durant 

els dos primers anys des de la creació tindrem exempció d’impost.  

Podríem dir que el nostre IAE seria 849.9 (altres serveis) 

REGISTRE DE FITXERS DE CARÀCTER PERSONAL 

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT A L'AJUNTAMENT 

ALTA DE SOCIS, ADMINISTRADORS I TREBALLADORS EN ELS REGIM DE LA SEGURETAT 
SOCIAL DAVANT DE LA TGSS 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) DAVANT AEAT 

DECLARACIÓ CENSAL (model 036) DAVANT AEAT 
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ALTA DE SOCIS, ADMINISTRADORS I TREBALLADORS EN EL RÈGIM DE LA SEGURETAT 

SOCIAL 

Com que Pickle és una empresa que tindrà contractat personal, caldrà de manera 

obligatòria afiliar-los al règim general de la seguretat social. Per poder-los afiliar 

prèviament haurem d’obtenir el número de patronal.   

Per altra banda i suposant que els socis i administradors de la societat coincideixen i, 

per tant, tindran més del 50% del capital social i desenvoluparan les tasques de 

gerència i direcció (implica control efectiu de la societat Pickle), caldrà també donar-se 

d’alta al règim d’autònoms.  

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS A L’AJUNTAMENT D’OLOT 

L’empresa caldrà que sol·liciti, mitjançant el model normalitzat, a l’Ajuntament d’Olot 

la llicència d’activitats. En aquest model cal fer una declaració responsable d’obertura i 

posar en coneixement de l’Ajuntament l’inici de la nostra activitat. Caldrà pagar la taxa 

corresponent. Aquesta llicència és una prèvia a la comunicació per part de l’empresa 

de l’obertura i inici de l’activitat, per tant, L’Ajuntament d’Olot comprovarà que es 

tingui la llicència d’activitat.  

REGISTRE DE FITXERS DE CARÀCTER PERSONAL 

El fet de que Pickle és una empresa que gestionarà fitxers amb tractament de dades 

personals dels nostres usuaris, està obligada tenir un fitxer de caràcter personal i 

guardar secret professional d’aquestes dades.  

Caldrà fer la inscripció inicial del fitxer a la Seu Electrònica de l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades. Per poder-ho fer, la Seu Electrònica disposa del Servei Electrònic 

NOTA que ens permetrà la inscripció inicial del fitxer, i posteriors modificacions. 

 

Ara ja podríem iniciar l’activitat de Pickle però ens faltaria l’últim requisit jurídic-legal: 

Tenir una proforma del contracte que signarien els diversos supermercats amb la 

nostra Empresa. (annex 1) 
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CAPÍTOL 3: CONCLUSIÓ DEL TREBALL 

Un cop finalitzat el treball de la creació d’un pla d’empresa puc afirmar que la valoració 

és molt positiva. 

El fet de donar forma a Pickle, una idea que tenia des de feia molt de temps ha estat 

interessant per mi. Si mirem detingudament on pot arribar Pickle, ens adonarem que 

pot canviar l’estil de vida de milers de persones ja que comportaria un oblit total de la 

compra de productes alimentaris. L’usuari només haurà de pensar en cuinar-los i no en 

el procés de la compra al supermercat. 

També he de dir sobre la gran complexitat del treball, sobretot pels pocs coneixements 

que tenia en un inici sobre el tema.  

A més, gràcies al treball, puc reafirmar que el meu futur d’estudiant/professional 

primer passa per estudiar quelcom relacionat amb el món empresarial i, 

posteriorment, un cop acabats els meus estudis, poder-m’hi dedicar. 

Així doncs, aquest treball m’ha ajudat a enriquir-me molt de vocabulari empresarial, 

m’ha permès plasmar en paper un somni de feia temps i, també, he pogut veure 

realment a què em vull dedicar en un futur.  
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CAPÍTOL 4: ANNEXES, MODELS FISCALS I TITULACIÓ 

ACADÈMICA 

 

ANNEX 1 

 

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS  

Olot, a 3 de gener del 2018 

REUNITS 

D’una banda, el Sr. Lluc Verdaguer Macias, major d’edat, solter, amb domicili al carrer 

Cardenal Gomà, 31 i amb D.N.I. 43639674-A. 

D’altra banda, el Sr. X, major d’edat, casat, amb domicili al carrer X, i amb D.N.I. 

número X. 

El primer intervé en representació de l’empresa Pickle SL, domiciliada al C/ Cardenal 

Gomà 31 del Mallol, constituïda per un temps indefinit en virtut de l’escriptura pública 

atorgada davant del Notari d’Olot, Sr. Sergio Cardona Costa, el dia 18 d’octubre de 

2017, amb núm. de protocol xxx i amb CIF Bxxxxxxxx 

El Sr. Intervé en representació de l’empresa Supermercat X i a on en aquest punt 

caldria detallar els seus poders.  

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària en Dret per obligar-se, fet que 

efectuen de comú acord mitjançant el present document, i amb aquesta finalitat: 

EXPOSEN 

1º Que l’empresa Pickle estan interessada en contracte els serveis del supermercat x 

en virtut del qual ambdues parts redacten el present contracte de prestació de serveis, 

i amb aquesta finalitat estableixen les següents: 

ESTIPULACIONS 

Primera.- L’empresa Pickle contracta els serveis del supermercat designat de 

conformitat amb les directrius emeses per la societat Pickle. 

Segona.- Pickle es compromet a tenir actualitzada la pàgina web per tal que tots els 

productes del supermercat es vegin reflectits als usuaris de l’aplicació. 
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Tercera.- El supermercat es compromet a fer marxandatge com a mínim en un 30% de 

les seves superfícies de venda.  

Quarta.- Els supermercat es compromet a tenir un 30% com a mínim de productes de 

proximitat i posades dins la pàgina web Pickle  

Cinquena.- El supermercat pels serveis prestats de Pickle, abonarà un 1% de la 

facturació que s’hagi dut a terme mitjançant l’aplicatiu, cada dia 1 mitjançant 

transferència bancària a la compte que Pickle té obert a l’Entitat Financera X.  

Sisena.- El present contracte de prestació tindrà una durada de 5 anys.   

En virtut dels pactes anteriors, les parts signen el present document per duplicat i a un 

sol efecte a la ciutat i data indicades a l’encapçalament.  

Pickle SL      Supermercat X 
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ANNEX 2 

 Habitants en franges d’edat (anys)  

Comarca 0 a 15 16 a 24 25 a 44 45 a 64 
65 i 

més 

Població 

total 

Superfície 

(Km
2
) 

Densitat 

(habitants/Km
2
) 

Alt Camp 7.532 3.869 12.546 12.108 8.013 44.068 538,0 81,91 

Alt Empordà 24.097 12.025 39.243 36.467 24.552 136.384 1.357,5 100,47 

Alt Penedès 19.983 8.813 30.522 28.323 18.064 105.705 592,7 178,34 

Alt Urgell 2.910 1.711 5.583 5.962 4.262 20.428 1.447,5 14,11 

Alta 

Ribagorça 
531 287 1.139 1.133 769 3.859 426,9 9,04 

Anoia 21.937 10.041 33.917 30.930 20.536 117.361 866,3 135,47 

Aran 1.508 837 3.283 2.841 1.307 9.7766 633,6 154,30 

Bages 29.616 14.208 48.150 47.077 34.092 173.143 1.092,3 158,51 

Baix Camp 35.343 16.636 54.667 50.551 31.659 188.856 697,1 270,92 

Baix Ebre 12.430 6.729 21.574 20.667 16.978 16.978 1.002,7 16,93 

Baix 

Empordà 
22.014 11.436 36.262 36.371 24.188 130.271 701,7 185,65 

Baix 

Llobregat 
146.050 67.688 236.731 216.551 135.500 802.520 486,0 1.651,28 

Baix 

Penedès 
17.933 8.223 28.312 26.471 18.184 99.123 296,4 334,42 

Barcelonès 320.982 181.111 662.365 575.110 466.235 2.205.803 145,8 15.128,96 

Berguedà 5.388 2.977 9.736 11.448 9.423 38.972 1.185,3 32,88 

Cerdanya 2.756 1.423 5.324 5.130 3.086 17.719 546,7 32,41 

Conca de 

Barberà 
3.182 1.609 5.489 5.609 4.312 20.201 650,2 31,07 

Garraf 25.318 11.899 40.899 42.070 24.265 144.451 185,1 780,39 

Garrigues 2.595 1.449 4.959 5.264 4.854 19.121 797,7 23,97 

Garrotxa 8.942 4.798 14.571 15.219 11.345 54.875 734,6 74,70 

Gironès 35.730 17.402 55.142 46.323 27.070 181.667 575,6 315,61 

Maresme 76.764 37.123 122.883 121.518 77.100 435.388 398.5 1.092,57 

Moianès 2.295 1.116 3.476 3.756 2.463 13.106 337,9 38,79 

Montsià 10.806 5.527 19.701 18.058 13.831 67.918 735,4 92,36 

Noguera 5.992 3.255 10.433 10.413 8.379 38.472 1.784,1 21,56 

Osona 27.838 13.853 42.786 41.824 27.170 153.471 1.245,2 123,25 

Pallars Jussà 1.755 1.104 3.416 3.615 3.293 13.183 1.343,1 9,82 

Pallars 

Sobirà 
981 499 1.915 2.158 1.355 6.908 1.377,9 5,01 

Pla d’Urgell 6.387 3.133 10.693 9.695 6.843 36.751 305,1 120,46 

Pla de 5.978 3.001 8.650 8.286 5.456 31.371 262,8 119,37 
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l’Estany 

Priorat 1.228 711 2.353 2.649 2.366 9.307 498,6 18,67 

Ribera 

d’Ebre 
2.990 1.841 5.665 6.344 5.246 22.086 827,3 26,70 

Ripollès 3.400 1.785 6.208 7.343 6.281 25.017 956,6 26,15 

Segarra 3.967 2.151 6.389 5.841 4.004 22.352 722,7 30,93 

Segrià 34.571 18.311 60.522 55.483 35.716 204.603 1.396,7 146,49 

Selva 28.415 14.689 48.402 46.072 28.070 165.648 995,0 166,48 

Solsonès 2.236 1.093 3.660 3.685 2.717 13.391 1.001,2 13,37 

Tarragonès 45.007 21.843 76.898 66.425 39.516 249.689 319,4 781,74 

Terra Alta 1.487 878 2.724 3.138 3.390 11.617 743,0 15,64 

Urgell 6.108 3.121 9.822 9.723 7.047 35.821 579,7 61,79 

Vallès 

Occidental 
169.509 80.357 267.742 239.672 143.236 900.516 583,1 1.544,36 

Vallès 

Oriental 
74.461 35.117 117.345 108.925 63.188 399.036 735,0 542,91 

FONT: Idescat  Elaboració pròpia 
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ANNEX 3 

Distribució i densitat demogràfica a Espanya: 

Província Població Superfície (Km2) Densitat (habitants/Km2) 

Andalusia 8.403.271 87.599 96,35 

Catalunya 7.518.903 32.113 235,22 

Comunitat de 

Madrid 
6.454.610 8028 809,11 

Comunitat 

Valenciana 
5.004.642 23255 229,9 

Galicia 2.748.695 29575 93,52 

Castella i Lleó 2.494.790 94.224 26,74 

País Basc 2.188.985 7.234 302,97 

Canàries 2.104.815 7.447 284,5 

Castella la Manxa 2.078.611 79.461 26,44 

Regió de Múrcia 1.466.818 11.314 130,11 

Aragó 1.325.385 47.720 28,23 

Illes Balears 1.103.442 4.992 222,69 

Extremadura 1.099.632 41.634 26,52 

Astúries 1.050.917 10.604 100,73 

Navarra 636.142 10.391 62,02 

Cantàbria 588.656 5.321 111,24 

La Rioja 319.002 5.045 63,83 

Ceuta 84.967 20 4.409 

Melilla 84.509 12.3 6.803,17 

FONT: Idescat  Elaboració pròpia 
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ANNEX 4 

Quadre de les tendències migratòries Catalunya: 

Quadre copiat a Idescat 
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ANNEX 5 

Escriptura de constitució de Pickle: 

NÚMERO de Protocol 

 

CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA 

 

A Olot,  la meva residència, el dia 15 de setembre del 2017

 -----------------------------------------------------  

Davant meu, Sergio Cardona Costa, Notari de l’Il·lustre 

Col·legi  de Catalunya, 

COMPAREIXEN: 

 

El senyor Lluc Verdaguer Macias, major d'edat, veí del 

Mallol, amb domicili al carrer C/ Cardenal Gomà, 31 i amb 

DNI número 43639674A i el senyor Ramon Barris Colomer, 

major d’edat, veí d’Olot amb domicili al carrer C/ 

Tarragona, 10 amb DNI número 77902522G, 

Els compareixents són de nacionalitat espanyola i 

regionalitat civil catalana. 

     Intervenen en nom propi. 

     Els conec, i tenen, al meu criteri, la  capacitat 

legal i legitimació necessària per a aquesta escriptura  de  

CONSTITUCIO  DE  SOCIETAT  DE  RESPONSABILITAT LIMITADA, i,  

EXPOSEN: 

    Que és la seva voluntat constituir, i  mitjançant el 

present instrument públic funden, una Companyia mercantil 

de Responsabilitat Limitada, amb la finalitat de crear una 
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pàgina web/aplicació per la donar servei als usuaris a 

nivell alimentari 

 

ATORGUEN: 

 

     I.- CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT 

     Que d'acord amb el que s'estableix en la Legislació 

vigent, declaren constituir una  Companyia Mercantil de 

Responsabilitat Limitada, de les  següents  

característiques o bases essencials: 

     Nacionalitat: Espanyola. 

     Denominació: Euros 

     Objecte social: El que es dedueix  dels  Estatuts 

incorporats a aquesta escriptura. 

CNAE (Classificació Nacional d'Activitats  

Econòmiques) de l'activitat principal és: 849.9 

     Domicili: C/ Cardenal Gomà, 31 del Mallol 

     Correspondrà als Administradors decidir sobre  la 

creació, supressió o trasllat de les sucursals. 

     Duració: La societat tindrà una durada  indefinida, 

iniciant les seves operacions en el dia d'avui. 

     II.- ESTATUTS.- Els Estatuts que han de regir  la vida 

de la Companyia són els que m'entreguen els  seus 

fundadors, estesos en els folis de paper comú, els quals 

firma a la meva presència, i que a requeriment seu els 

deixo protocol·litzats amb aquesta matriu, després  de 

llegir-los-hi íntegrament, els accepten i els  consenten, 

elevant-los a escriptura  pública,  es  considera que 

formen part integrant d'aquest  instrument  i  del present 
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atorgament. 

     III.- CAPITAL SOCIAL.- Es de 3.005,06 Euros, 

representat per 300 participacions, de 10,016 EUROS de 

valor nominal  cadascuna d'elles, iguals, acumulables i 

indivisibles, numerades de l'1 al 300, ambdós inclosos. 

 IV.- EMISSIÓ, POSADA EN CIRCULACIÓ, SUBSCRIPCIÓ I 

DESEMBORSAMENT DE LES PARTICIPACIONS. 

     A.- Que les 300 participacions, representatives del 

capital social amb el que es constitueix  aquesta  

Societat, s'emeten i posen en circulació en aquest acte, al 

tipus de la par, amb desemborsament de tot  el  seu valor 

nominal, és a dir 10,016 Euros per participació. 

 1) El senyor Lluc Verdaguer Macias subscriu i  se  li  

adjudiquen  200 participacions (les números 1 al 200, 

ambdós  inclusivament), pel seu valor conjunt de 2.003,20 

euros. 

2) El senyor Ramon Barris Colomer subscriu i  se  li  

adjudiquen  100 participacions (les números 201 al 300, 

ambdós  inclusivament), pel seu valor conjunt de 1.001,86 

Euros. 

     B.- El desemborsament de les participacions  emeses i 

adjudicades, tal com queda expressat, el realitzen els 

senyors subscriptors en efectiu metàl·lic, que queda 

ingressat en la Caixa social, la qual cosa  m'acrediten 

mitjançant entrega pels aportants, del certificats d'ingrés 

corresponent a dites  aportacions,  en el compte corrent 

número x obert a nom de la  Societat en formació, en la 

Sucursal de x del Banco x, que queda unit a aquesta matriu. 

     En conseqüència, els fundadors aquí compareixents 
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declaren totalment desemborsat el capital social de la 

Companyia ara constituïda i conforme a les aportacions 

abans dites. 

     V.- NOMENAMENT DE CÀRRECS.- Els  socis  compareixents 

decideixen per unanimitat constituir-se en JUNTA GENERAL 

UNIVERSAL de socis, acceptant  aquests  com  a Ordre del 

Dia el nomenament  dels  Administradors  socials i, amb el 

vot favorable de  tots  ells,  adopten els acords següents: 

     1§.- Designar President d'aquesta Junta al  senyor 

Lluc Verdaguer Macias i Secretari el senyor Ramon Barris 

Colomer els  quals  accepten  i prenen possessió de llurs 

càrrecs. 

     2§.- Establir com a sistema d'Administració d'entre 

els previstos en els Estatuts Socials  el  d'Administrador 

únic, designant com a tal al  senyor  Lluc Verdaguer Macias  

les dades personals del qual consten  a  la  compareixença 

d'aquesta escriptura, per termini indefinit,  el  qual 

podrà exercir per sí sol totes les facultats que  

corresponen al càrrec.  

El nomenat accepta el càrrec, en pren possessió i 

manifesta que no estar sotmès, en cap mena  

d'incompatibilitat legal, i en especial en les assenyalades  

en la Llei 3/2015 de 30 de març.  

 

     VI.- DECLARACIONS: 

PRIMERA.- Que no existeix cap altra Companyia amb la 

mateixa denominació que la que s'ha adoptat ara per aquesta 

Societat, segons es justifica amb la  certificació del 

Registre  Mercantil  Central  número  1 que m'exhibeixen, i 
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uneixo a aquesta matriu. 

Jo, el Notari, he comprovat la  veracitat  de  la 

firma que consta en l'esmentat certificat. 

SEGONA.- Que es consigna de  manera  expressa  la 

prohibició d'ocupar càrrecs o exercir-los a les persones 

declarades incompatibles en la Llei 3/2015  de  30 de març, 

i demés aplicables. 

TERCERA.- Que  sol·liciten  del  Sr.  Registrador 

Mercantil la inscripció d'aquesta  escriptura  en  els 

Llibres a càrrec seu. 

QUARTA.-  De conformitat amb el que disposa l'article 

112 de la Llei 24/2001, en  la  redacció  donada per la 

Llei 24/2005 els compareixents renuncien  a  la presentació 

de la present escriptura al Registre  Mercantil pertinent. 

 

AUTORITZACIÓ 

 

     Llegida per mi aquesta escriptura als  atorgants, que 

no fan ús del dret que hi tenen a fer-ho per  ells 

mateixos, del que els adverteixo, consenten en el  seu 

contingut, i la firmen amb mi. 

     Els hi he fet les reserves i advertiments legals, en 

especial els de caràcter fiscal i la de l'obligatorietat 

d'inscripció d'aquesta escriptura en el  Registre 

Mercantil. 

Adverteixo als compareixents que les seves  dades 

personals seran incorporades als  fitxers  informàtics de 

la Notaria i cedits en virtut de  les  disposicions legals 

a les Administracions publiques pertinents. 
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De tot el qual,  que  el  consentiment  ha  estat 

lliurement, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la 

voluntat degudament informada dels  atorgants,  i que 

aquesta escriptura ha quedat estesa en quatre  folis de 

paper exclusiu per a documents notarials, números, el 

d'aquest i els tres números anteriors en ordre correlatiu, 

jo  el Notari, EN DONO FE. 
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ANNEX 6 

Estatuts de la societat: 

E S T A T U T S 

 
 

TÍTOL 1. - DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ 1 DOMICILI 

 

 
ARTICLE 1r.- La Societat es denomina Pickle S.L.  

 
ARTICLE 2n.- La Societat té per objecte el servei d’elaborar menús a través d’Internet.  

 
ARTICLE 3r.- Les activitats enumerades a l ’ article anterior podran ser realitzades 

per la Societat, ja directament, ja indirectament, fins i tot mitjançant la seva participació 

en altres Societats d'objecte idèntic o anàleg. 

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la Llei 

exigeixi requisits especials que no siguin complerts per la Societat. 

Si pel compliment d'alguna de les activitats compreses en l' objecte social, les 

disposicions legals exigissin algun tipus de titulació professional o autorització 

administrativa, aquestes activitats hauran de ser realitzades per persones que ostentin 

dita titulació i, en el seu cas, no podran iniciar-se fins haver obtingut  les autoritzacions 

corresponents. 

 
ARTICLE 4rt.- El domicili de la Societat s' estableix al C/ Cardenal Gomà, 31 del 
Mallol  

Per acord de l’Òrgan d'Administració, podrà traslladar-se dins el territori nacional, 

així com crear-se, suprimir-se o traslladar-se les sucursals, agències o delegacions. 

 
ARTICLE 5è.- La durada de la Societat és indefinida i dóna començament a les 

seves operacions el dia de l'atorgament de l'escriptura fundacional. 

 

 
TÍTOL 11.- CAPITAL SOCIAL i PARTICIPACIONS 

 

 
ARTICLE 60.- El capital social és de 3.005,06 Euros dividit en 300  participacions 

socials, de 10,016 Euros de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i 

indivisibles, i numerades correlativament de I' 1 al 300, ambdós inclusivament. El 

capital social esta íntegrament subscrit i desemborsat. 

 
ARTICLE 70.- Les participacions socials no tindran el caràcter de valors, no 

podran representar-se en cap cas per títols o anotacions en compte, ni denominar-se 

accions. L'únic títol de propietat està constituït per aquesta escriptura i en els demés 

casos de modificació del capital social, pels demés documents públics que es puguin 

atorgar. En el cas d'adquisició per transmissió intervius o mortis-causa, pel document 

públic corresponent. 

Les certificacions del llibre registre de socis en cap cas substituiran al títol   públic  
d'adquisició. 

 
ARTICLE 8è.- TRANSMISSIÓ  DE PARTICIPACIONS. 

La TRANSMISSIÓ VOLUNTÀRIA de participacions socials per ACTES INTERVIUS 

estarà sotmesa al que es disposa en la Llei, amb la única modificació  que  estaran  

subjectes  al  dret d' adquisició preferent les transmissions entre socis. 
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ARTICLE 9è.- La TRANSMISSIÓ  FORÇOSA de participacions es regira pel que  es   disposa 

a l'article 109 de la Llei de Societats de capital, establint-se expressament el dret 

d’adquisició preferent en favor de la Societat a falta del seu exercici pels socis, conforme al 

que es preveu en el número 3 de l'esmentat article. 
 

ARTICLE 10è.- L'adquisició intervius o mortis-causa de participacions socials haurà de ser 

comunicada a l’Òrgan d' Administració per escrit, indicant el nom  o  denominació  social,  

nacionalitat i domicili del nou soci, i sense  aquest  requisit  no  podrà  pretendre  l'adquirent   

exercici dels drets  que li corresponguin  en  la Societat. 

 
ARTICLE 11è.- La transmissió de participacions socials es formalitzarà en document públic. 

 
ARTICLE 12è.- La Societat portarà un llibre registre de socis, en el que s'hi farà constar la 

titularitat originària i les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les 

participacions socials així com la constitució de drets reals i altres gravàmens sobre les 

mateixes. En cada anotació s’indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del 

dret o gravamen constituït sobre aquella. Qualsevol soci podrà consultar aquest llibre 

registre, i custodia del qual correspon a l’òrgan d'administració. Els socis i titulars de drets 

reals o gravàmens sobre les participacions socials, tenen dret a obtenir certificacions de 

les participacions, drets  o gravàmens registrats a nom seu. 

 
ARTICLE 13è.- En els casos de copropietat i penyora de participacions socials s’observarà, 

respectivament, el que estableixi la legislació sobre Societats de Responsabilitat Limitada. 

En cas d'usdefruit de participacions, la qualitat de soci resideix en el nu propietari, però 

l'usufructuari tindrà en tot cas dret als dividends acordats per la Societat durant l'usdefruit. 

En tot el demés, les relacions entre l'usufructuari i nu propietari es reglaran pel títol 

constitutiu d'aquest, i si no n'hi ha pel que es disposa en la legislació civil aplicable. 

 

 
TÍTOL 111.- ÒRGANS DE LA SOCIETAT 
 

 
ARTICLE 14è.- Els socis, reunits en Junta general, decidiran per majoria legal en els 

assumptes propis de la competència de la Junta. 

Tots els socis, fins i tot els dissidents i els que no hagin participat en la reunió, queden sot 

mesos als acords de la Junta General. 

 
ARTICLE 15è.- La Junta General serà convocada pels administradors i quan s'escaigui pels 

liquidadors, tot això sense perjudici de la convocatòria judicial en els casos previstos per la 

Llei. 

Els administradors convocaran Junta General: 

a) Una necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici amb la 

finalitat de censurar la gestió social, aprovar, si s'escau, els comptes de l'exercici anterior, i 

resoldre sobre l'aplicació del resultat. 

 

b) Quan ho sol·licitin un o varis socis que representin, al menys, el cinc per 

cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en la Junta. 

 
ARTICLE 16è.- La convocatòria de la Junta General s’haurà de fer, al menys amb  quinze 

dies d' anticipació, i per carta certificada dirigida a cadascun deis socis al domicili que 

tinguin comunicat a la Societat, amb aquesta finalitat, o en el seu defecte al que consti en el 

Llibre Registre de Socis, amb expressió del nom de la Societat, nom de la persona o 

persones que  realitzin la comunicació, data i hora de la reunió, així com l'ordre del dia en el  

que  figuraran  els  assumptes a tractar. 

En cas que per la Legislació vigent, en virtut deis punts que constitueixin I'ordre 

del  dia o per qualsevol altre motiu, s'establissin uns terminis superiors per a la 

convocatòria de la  Junta o unes formes  específiques de publicació, hauran d'ésser 

observats. 
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La Junta General quedarà vàlidament constituïda per a tractar de qualsevol 

assumpte, sense necessitat de convocatòria prèvia, sempre que estigui present o 

representada la totalitat del capital social i els concurrents acceptin per unanimitat la 

celebració de la reunió i l'ordre del di a de la mateixa. 

 
ARTICLE 17è.- Les Juntes Generals de socis es celebraran en el terme municipal en 

que la Societat tingui llur domicili. 

Sí en la convocatòria no hi figurés el lloc de celebració s’entendrà que ho és en el 

domicili social. La Junta Universal podrà reunir-se en qualsevol lloc del territori nacional 

o de l'estranger. 

Actuaran com a President i Secretari de la Junta, les persones que designin els 

socis concurrents a l'inici de la reunió. 

Tots els acords hauran de constar en acta que haurà de ser aprovada per la pròpia 

Junta al final de la reunió o, si de cas hi manca, i dins el termini de quinze dies, pel 

President de la Junta General i dos socis interventors, un en representació de la majoria 

i l'altre per la minoria. 

 
ARTICLE 18è.- Tots els socis tenen dret a assistir a la Junta General per si 

mateixos o representats per una altra persona, soci o no. La representació comprendrà 

la totalitat de les participacions del representat, haurà de conferir-se per escrit i, si no 

consta en document públic, haurà de ser especial per a cada Junta. 

 
ARTICLE 19è.- 1.- Els acords socials s'adoptaran per majoria dels vots vàlidament  

emesos, sempre que representin com a mínim un terç dels vots corresponents a les 

participacions socials en que es divideixi el capital social. No es computaran els vots en 

blanc. 

2.- Per excepció al que es disposa en l'apartat anterior: 

a) L'augment o la reducció  del capital i qualsevol  altra  modificació  dels estatuts  

socials  per  a la que no s'exigeixi majoria qualificada i la separació dels administradors, 

requeriran  el vot  favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les 

participacions en que es divideixi el  capital  social. 

b) L'autorització als administradors perquè es dediquin, per compte propi o aliè, al 

mateix, anàleg o complementari gènere d'activitat que constitueixi l'objecte social; la 

supressió o la limitació del dret de preferència en els augments de capital; la 

transformació, la fusió, l'escissió, la cessió global d'actiu i passiu i el trasllat del domicili 

a l'estranger, i l'exclusió de socis requerirà el vot favorable d'almenys dos terços dels 

vots corresponents a les participacions en que es divideixi el capital social. 

e) En els casos en que per Llei sigui exigida una majoria superior o unanimitat, 

s’estarà  al que es disposa en la Llei. 

Cada participació concedeix el dret a emetre un vot. 

 
ARTICLE 20è.- L'administració de la Societat i llur representació en judici i fora 

d'ell correspon, a elecció de la Junta general: 

1.- A un Administrador  únic. 

2.- A dos o més Administradors  amb un màxim de cinc, amb facultats solidàries. 

3.- A dos o més Administradors, amb un màxim de cinc, amb facultats 

mancomunades, havent d'actuar  conjuntament  dos qualssevol d'ells. 

4.- A un Consell d' Administració format per tres membres com a mínim i dotze  
com  a màxim elegits per la Junta General, que actuaran de forma col·legiada i 
per decisió majoritària, segons s’estableix en aquests Estatuts 

 

 

ARTICLE 21è.- Per a ser Administrador no serà necessari ostentar la condició de soci. 

Seran nomenats per la Junta General per temps indefinit, sense perjudici de poder ser 

cessats per aquesta en qualsevol moment, per acord adoptat amb la majoria de vots que 

preveu l'article 19 d'aquests  Estatuts. 
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ARTICLE 228.- No podran ser Administradors els qui es trobin sotmesos en causa legal 

d'incapacitat o incompatibilitat, especialment les determinades per la Llei 3/2015 de 30 de 

març;, ni aquelles persones que no ho puguin ser per disposició legal. 

 
ARTICLE 230.- El càrrec d'Administrador serà retribuït. La remuneració dels 

Administradors serà fixada per la Junta General i consistirà en una quantitat fixa. 

El càrrec d'Administrador serà gratuït. 

El càrrec d'Administrador serà retribuït. El sistema de retribució consistirà en una 

assignació fixa anual que determinarà cada any per al conjunt de tots ells la Junta General. 

Aquest import podrà no ser igual per tots els Administradors, corresponent la seva 

distribució a la pròpia Junta General, la qual tindrà en consideració els càrrecs i 

responsabilitats de cada Administrador. Aquest òrgan podrà establir la periodicitat del seu 

abonament. 

   

ARTICLE 24è.- Els Administradors no podran dedicar-se, per compte propi ni aliè, al 

mateix gènere de comerç: que constitueix l'objecte de la Societat, llevat d'acord de la Junta 

General, adoptat amb la majoria de vots prevista en I'article 19 d'aquests Estatuts. 

 

ARTICLE 25è.- Supòsit de Consell d'Administració. 

En el cas que la Junta General acordi que la Societat es regeixi per un Consell 

d'Administració, s'han de tenir en compte les següents normes: 

a). Estarà format  d'un mínim de tres i un màxim de dotze membres. 

b). El Consell designarà, un president, un vicepresident, si s'escau, i a un secretari 

i vicesecretari, si s'escau. 

c). El Consell es reunirà sempre que ho acordi el seu President, bé a iniciativa pròpia 

o quan ho sol·liciten almenys un terç dels seus membres; aquest terç podrà convocar-lo  

directament per a la seva celebració en el domicili social i indicant l'ordre del dia si, prèvia 

petició al president,  aquest  sense causa justificada  no hagués fet  la convocatòria  en el 

termini  d'un  mes. La convocatòria es cursarà  mitjançant carta o telegrama dirigits a tots i 

cadascun dels seus components, quedant-ne la deguda  constància en I'acta.  No serà 

necessària  la  prèvia  convocatòria quan, estant  reunits tots  els consellers  decideixen  per  

unanimitat  la celebració. 

d). El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o 

representats per un altre conseller, la meitat més un dels seus membres. La representació 

es conferirà mitjançant carta dirigida al President. 

i)  El president dirigirà el Consell, donarà la paraula als consellers que ho 

sol·licitin pel temps que estimi pertinent i formularà les propostes que se sotmeten a votació 

del Consell, indicant el resultat de les votacions. 

f). Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió, que haurà 

de ser convocada pel president o vicepresident en el seu cas. En cas d'empat decidirà el vot 

personal de qui fos president. 

g). Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran 

signades pel President i Secretari. 

h) . Les actes del Consell seran aprovades al final de la sessió, o en una altra posterior.  
 

i). Les certificacions de les actes i acords del Consell seran expedides pel 

secretari o vicesecretari del mateix, si s'escau, amb el vistiplau del seu president o 

vicepresident. 

j)  La formalització  dels mateixos  i la seva elevació  a  escriptura   pública   

correspondrà   a qualsevol  dels  membres  del  Consell,  amb  càrrecs  vigents  i inscrits en el  

Registre  Mercantil. 

 
TÍTOL  IV.- SEPARACIÓ  i EXCLUSIÓ  DE SOCIS 

 

 
ARTICLE 26è.- Els socis tindran dret a separar-se de la Societat i podran ser-ne 

exclosos per acord de la Junta General, per les causes i en la forma prevista a la Llei. 
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TÍTOL  V.-  EXERCICI  SOCIAL 

 

 
ARTICLE 27è.- L'exercici social acaba el 31 de desembre de cada any. Els 

Administradors estan obligats a formar en el termini màxim de tres mesos, comptats a 

partir  del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la 

proposta d' aplicació del resultat. 

 
ARTICLE 286.- La distribució dels dividends als socis es farà en proporció a la seva 

participació en el capital social. 

 

 
TÍTOL  VI.-  DISSOLUCIÓ  i  LIOUIDACIÓ 

 

 
ARTICLE 29è.- La Societat es dissoldrà i liquidarà per les causes i d' acord amb el 

règim establert en els articles 360 i següents de la Llei de Societats de Capital. 

 
ARTICLE 30è.- Els Administradors que ho siguin en el moment de la dissolució 

quedaran convertits en liquidadors, llevat que la Junta General en designi d' altres a 

l'acordar la  dissolució. 

Els liquidadors exerciran llur càrrec per temps indefinit. Transcorreguts tres anys 

des de l'obertura de la liquidació sense que s'hagi sotmès a l'aprovació de la Junta 

General el balanç final de la liquidació, qualsevol soci o persona amb interès legítim 

podrà sol·licitar del Secretari Judicial o del Registrador Mercantil del seu domicili social 

la separació deis liquidadors en la forma prevista per la Llei. 

ARTICLE 31è.- La quota de liquidació corresponent a cada soci serà proporcional a 

llur participació en el capital social. 
 

 
TÍTOL  VII.-  SOCIETAT  UNIPERSONAL 

 

 
ARTICLE 328.- Pel cas que la Societat esdevingui unipersonal s’estarà al que es 

disposa en els articles 12 i següents de la Llei de Societats de Capital, i el soci únic 

exercirà les competències de la Junta General. 

Transcorreguts sis mesos des que un únic soci sigui propietari de totes les participacions 
socials, sense que aquesta circumstància s'hagués inscrit en el  Registre  Mercantil,  
aquell respondrà personal, il·limitada i solidàriament dels deutes socials contrets durant el 
període d’unipersonalitat. Inscrita la unipersonalitat, el soci únic no respondrà dels deutes 
contrets amb posterioritat. 
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MODEL 600 

Aquí hi ha el link per poder-hi accedir: 

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_models/arxius/600_CAT.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL 036 

Aquí hi ha el link per poder-hi accedir: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERLIN/es/Embajada/Documents/Formular_036.pdf 

  

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/05_doc_models/arxius/600_CAT.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BERLIN/es/Embajada/Documents/Formular_036.pdf
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