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Pla estratègic d’Issislen Laboratori (2020 – 2022)  

Gerard Del Bas Parera (gdelbas@uoc.edu)  

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses – Direcció General 

Resum 

En aquest Treball de Final de Grau de la tipologia Direcció General es desenvoluparà un pla 
estratègic d’una empresa existent. Amb aquest document es pretén analitzar minuciosament la 
situació actual del negoci per així poder plantejar propostes que ajudin al seu creixement. 
 
El lector ha d’esperar trobar un seguit d’apartats que permetran entendre el funcionament 
actual de l’organització, des del model i l’oportunitat de negoci, passant per l’anàlisi econòmica i 
financera així com l’estudi de l’entorn general i específic.  
Tot plegat conclou en una sèrie de propostes, algunes que ja s’han posat en marxa en la data 
de publicació d’aquest document, que ajudaran a incrementar les vendes de l’empresa. 
Paral·lelament, el document servirà com a suport per a permetre la transició de la direcció 
actual a la nova generació que estarà al capdavant de l’empresa. 
 
Laboratori Issislen és una petita empresa de caràcter familiar, amb més de 20 anys d’història 
dedicada, principalment, a la comercialització d’un hidrogel per combatre problemes musculars 
i reumàtics, fabricat al 100% amb productes naturals, d’alta eficàcia i sense cap tipus de 
contraindicació mèdica. 
 

Paraules clau: Issislen, PH-Quirogel, esport, fisioteràpia, dolor muscular, lumbàlgia, 
rampes, contractures, producte natural, eficàcia, qualitat, compromís, confiança, 
resultats, professionalitat, pla estratègic, pla d’empresa, TFG. 

Abstract 

In this undergraduate thesis, a strategic plan of an existing company will be developed. This 
document pretends to offer a number of proposals that help to grow after analyzing the current 
business situation thoroughly. 
 
Readers should expect to find various sections that will allow to understand the current 
operation of the organization, from the model and the business opportunity, through the 
economic and financial analysis as well as the study of general and specific environment. 
All this concludes in a number of actions, some of which have already been put into effect on 
the date of publication of this document, which will help to increase the sales of the company. 
At the same time, this document will serve as a guide to allow the transition from the current 
management to the new generation that will be at the forefront of the company. 
 
Laboratori Issislen is a small family business, with more than 20 years of history devoted, 
mainly, to the commercialization of a hydrogel to face muscular and rheumatic problems, 
manufactured 100% with natural products, providing high effectiveness without medical 
contraindication. 
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INTRODUCCIÓ 

El primer pas per a desenvolupar aquest treball va ser plantejar un esquema inicial d’un pla 
estratègic. Per a fer-ho, es va recórrer als coneixements adquirits al grau d’Administració i 
Direcció d’Empreses de la UOC. Partint d’un primer esquelet, calia adaptar-lo a la situació 
particular que es tracta, ja que no és el mateix una empresa nova que una que ja està 
funcionant i, a banda, hi ha apartats que es poden obviar o s’han d’afegir segons els objectius 
perseguits. 
En relació al que s’acaba d’esmentar, és molt important tenir present que aquest treball és un 
híbrid entre un pla estratègic i un pla d’empresa. Es podria afirmar que es tracta d’un pla 
estratègic que incorpora alguns dels aspectes d’un pla d’empresa tradicional. 
El motiu de fusionar aquests dos documents es detalla en els objectius d’aquest treball. Ara bé, 
de forma resumida, es pot avançar que cal realitzar un canvi generacional en la direcció de 
l’empresa i, com que la persona que es farà càrrec del negoci a partir d’ara no hi ha treballat 
mai, calia realitzar un document més exhaustiu que servís de suport, tant pel present com pel 
futur i, per tant, feia falta una guia similar a la que es requereix quan s’inicia un negoci. 
 
Així, doncs, es treballaran concepte propis d’un pla d’empresa, com per exemple el model 
Canvas, però, alhora, es farà una anàlisi acurada de la situació actual amb unes propostes 
concretes que ajudaran a complir amb els objectius que qualsevol pla estratègic defineix. 
 
Per a realitzar aquest pla estratègic s’ha fet ús dels coneixements adquirits al grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses de la Universitat Oberta de Catalunya així com d’altres 
fonts d’informació que es detallen a la corresponent bibliografia. 
Tanmateix, s’adjunta un annex amb dades rellevants vinculades als diferents apartats del 
document. 

Justificació 

Són diversos els motius que m’han portat a decantar-me per aquest treball. 
En primer lloc, sempre m’havia atret la idea de muntar una empresa. No sabia exactament quin 
tipus d’organització volia crear però tenia clar que tenir un negoci propi m’ompliria molt. De 
sobte, va aparèixer l’oportunitat de fer-me càrrec d’una empresa que ja coneixia i que ja 
portava anys funcionant. No era crear un negoci des de zero però significava ser el màxim 
responsable d’una societat. Per tant, fer un treball sobre l’empresa implicava profunditzar en el 
seu model de negoci, que de ben segur em seria útil en el futur. 
 
D’altra banda, al tractar-se d’una empresa familiar, treballar en propostes per a millorar el 
negoci implicava treballar per la família i, com és comprensible, tenia un gran interès personal 
en tirar endavant els diferents projectes proposats en aquest document que veurem en d’altres 
punts. 
 
En tercer lloc, com a esportista, era consumidor del producte estrella de l’empresa des de feia 
anys. En l’actualitat el segueixo usant i estic molt satisfet amb els resultats obtinguts. Per tant, 
desenvolupar un pla estratègic al voltant d’un producte en el que crec era molt més senzill que 
fer-ho sobre un producte o servei desconegut per mi. 
 
Finalment, posar en pràctica l’aprenentatge adquirit durant el grau i perseguir un canvi 
professional, també van fer decantar-me per fer un pla estratègic de Laboratori Issislen, tot i 
que això es desenvoluparà més detalladament en l’apartat següent en presentar els objectius 
d’aquest treball. 
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Objectiu i abast 

L’objectiu principal del projecte és estudiar la situació actual de l’empresa i contrastar si és 
necessari incrementar la xifra de vendes, proposant accions per a aconseguir-ho en cas 
afirmatiu, amb un horitzó temporal de 3 anys. 
No fa massa temps, l’empresa facturava més del doble del que ho fa en l’actualitat i, per tant, 
sembla factible que, després d’analitzar la situació actual, es puguin prendre mesures per a 
incrementar la facturació. 
 
Ara bé, hi ha dos objectius més que es persegueixen amb aquest treball. D’una banda, posar 
en pràctica tots els coneixements adquirits durant els anys de formació al grau d’ADE i, de 
l’altra, efectuar el relleu generacional de la direcció de l’empresa. 
 
Pel que fa a l’objectiu principal, l’empresa porta diversos exercicis amb una tendència negativa 
en les vendes. Tot i que es desenvoluparà durant aquest treball de forma més exhaustiva, es 
pot afirmar que la manca d’accions comercials i, en general, la poca adaptació a les tendències 
actuals dels consumidors, són probablement els responsables d’aquest fet. 
 
En relació al segon objectiu, i tal com succeeix en la majoria de professions, cal posar en 
pràctica els coneixements adquirits durant els estudis. Sovint, hi ha grans diferències entre el 
món educatiu i la realitat laboral. És per això, que crec que és indispensable apropar la 
formació rebuda a casos pràctics, i aquesta serà una bona ocasió de treballar amb dades, 
situacions i propostes reals, en una empresa amb més de dues dècades d’història. 
 
Finalment, però no menys important, aquest treball ha de servir per a facilitar el canvi de la 
direcció actual de l’empresa. Des de la creació de la societat fins a dia d’avui, la Isabel 
(propietària i fundadora) ha estat la persona al capdavant de l’organització. Ara, passats els 65 
anys, vol gaudir d’un merescut descans i necessita que algú es faci càrrec del projecte que va 
iniciar anys enrere. 
Paral·lelament, jo em trobo en un moment en el qual, malgrat tinc feina estable, necessito fer 
un canvi a nivell laboral, i crec que és el moment ideal, coincidint amb la marxa de la Isabel i la 
finalització dels estudis d’administració i direcció d’empreses. 
 
Amb les tasques realitzades en els diferents apartats d’aquest pla estratègic es pretén 
contestar a la pregunta clau del projecte que és: com es poden incrementar les vendes 
d’Issislen per a tornar a fer viable l’empresa? 
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1 PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

S’adjunta l’annex 1 amb les dades bàsiques de l’empresa a mode de resum. 

1.1 Missió, visió i valors  

La missió d’Issislen es focalitza en la millora de la salut de les persones, oferint solucions 
terapèutiques efectives i innovadores en aquest àmbit, ajudant a prevenir i alleujar dolències. 
Alhora, donar suport i assistir a la comunitat professional, proporcionant-los els millors 
productes i serveis per tal de satisfer les seves necessitats, és també una prioritat. 
Els productes d’alta qualitat i naturals, així com el tracte personalitzat amb els diferents 
professionals de la salut, és el que diferencia l’empresa dels seus competidors. 
 
La visió d’Issislen és consolidar la seva posició a Espanya com un dels laboratoris de 
referència per oferir productes d’alta qualitat amb capacitat per a obtenir resultats garantits. 
Paral·lelament, ser el referent en el món de l’esport és també un punt clau per a l’empresa. En 
l’actualitat, la marca PH-Quirogel està fortament vinculada a l’esport. El laboratori vol convertir-
se en una marca de referència dins la comunitat esportiva, i està emprenent accions que van 
en aquesta línia. 
Finalment, l’empresa persegueix l’ampliació del seu mercat geogràfic a l’estranger. 
 
Són diversos els valors que formen part de Laboratori Issislen: 

 Responsabilitat: valorant les conseqüències de les decisions de l’empresa. Cal ser 
responsable del que es fa però també del que no es fa. 

 Confiança: esperit obert, honest i transparent. 

 Compromís: implicació plena de tots els que componen Issislen, en el que fan i com 
ho fan. 

 Credibilitat: perquè és del tot rellevant creure en el treball diari i tenir fe cega amb els 
productes de l’organització. 

 Humilitat: amb la qual l’empresa ha treballat des dels seus inicis i que ha permès 
arribar a convertir-se en el que és avui dia. 

 Integritat: ja que fer el que és correcte en tot moment repercuteix en resultats positius 
per a l’organització i per als seus clients. 

1.2 Història i naixement 

Laboratori Issislen neix l’any 1999 fruit d’una situació totalment inesperada. La Isabel, que va 
ser qui la va fundar, tenia aleshores dues feines. La seva principal font d’ingressos venia d’una 
gran multinacional del transport. Ella treballava com a comercial i, malgrat tenia certa estabilitat 
laboral, no se sentia totalment realitzada amb aquella professió. Paral·lelament, feia tasques 
d’administració i secretaria per un metge, amb el qual tenia molt bona relació personal i laboral. 
Aquest professional de la salut va desenvolupar una fórmula per crear un gel per calmar el 
dolor de músculs i articulacions, tot i que mai va arribar a fabricar el producte. 
Quan va morir, va deixar tota la seva herència als seus fills, excepte la fórmula mencionada, 
que la va deixar a la Isabel. 
Davant d’aquesta oportunitat, ella va decidir crear una societat amb l’objectiu de comercialitzar 
un producte basat en la fórmula del doctor. 
Amb aquest fet va néixer el producte estrella de l’empresa, el PH-Quirogel. 
 
Des de l’aleshores i fins l’actualitat, la Isabel ha posat tot el seu esforç i il·lusió en aquesta 
empresa, que s’ha convertit en l’única font d’ingressos de la seva família i que, a dia d’avui, 
gaudeix d’un gran reconeixement entre clients i professionals de la salut i l’estètica. 
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1.3 L’empresa en l’actualitat 

Per a poder contextualitzar els diferents apartats d’aquest pla estratègic així com analitzar les 

propostes que es presentaran posteriorment, cal entendre el funcionament de l’empresa en 
l’actualitat. 
 
Issislen treballa amb diferents productes, tot i que pràcticament la totalitat de les vendes 
provenen del PH-Quirogel. Els productes de l’empresa són: 

 PH-Quirogel: l’estrella del portafolis. Amb aquest producte va néixer l’organització. Es 
tracta d’un hidrogel que alleuja les molèsties musculars i reumàtiques com per exemple 
lumbàlgia, torticoli, rampes, contractures, tensió muscular... Està fabricat amb 
ingredients 100% naturals i no presenta cap tipus de contraindicació. 

 PH Oli de rosa mosqueta: regenerador natural de la pell. Usat múltiples situacions 
com cremades, ferides, cicatrius, taques de la pell o fins i tot com a producte hidratant. 

 PH-Mentoil: oli per a la pràctica de massatges, destinat principalment a professionals 
de la fisioteràpia. 

 Ambientador: fet a partir de productes naturals i amb totes les garanties de qualitat 
d’un laboratori professional. 

 
S’adjunten com a annex 2 les imatges dels productes de l’empresa. Com es pot observar, el 
PH-Quirogel es ven en diferents formats, essent aquests: 

 Rollon: format petit i amb aplicador, ideal per a portar-lo sempre a sobre. 

 Tub de 75ml: juntament amb el rollon, és el format que es ven més. 

 Pot de 100ml: el primer format que es va comercialitzar. 

 Pot de 500 i 1000ml: pensat per al sector professional i/o quan en fa ús més d’un 
membre de la família. 

 
A banda de la comercialització d’aquests productes, l’empresa també ofereix serveis de 
massatge en esdeveniments esportius, que solen ser gratuïts. 
 
Actualment l’empresa té externalitzada la fabricació dels productes a diferents laboratoris, tots 
amb seu a Catalunya. En funció del volum de demanda i de les condicions ofertes, es treballa 
amb un o un altre centre homologat. 
 
Un cop la fórmula està fabricada, s’envasa en els diferents formats, es serigrafia i 
s’emmagatzema a Laboratori Issislen fins que es ven. 
 
Els principals clients de l’empresa són grans distribuïdors, minoristes i professionals de l’àmbit 
de la fisioteràpia. 
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2 EQUIP EMPRENEDOR 

Fins ara, el motor i l’ànima d’Issislen ha estat la seva fundadora. La Isabel és qui va crear 
l’empresa fa 20 anys i ha lluitat molt durament per a tirar-la endavant i convertir-la en el que és 
avui dia. 
Amb la seva jubilació a tocar, en Gerard, el seu gendre, serà qui agafi el relleu de la direcció de 
l’empresa. 
 
Així, doncs, podem distingir dos protagonistes: 
 
Isabel Cid Gracia 

Nascuda a Lleida i resident a Esplugues de Llobregat, va ser qui va tenir 
el valor de muntar un negoci al voltant d’una fórmula farmacèutica, sense 
tenir cap tipus de coneixement previ en la matèria. 
La Isabel havia treballat en diversos sectors, però sempre relacionats amb 
el món comercial. 
En el moment que va decidir crear Issislen, tenia una feina dins d’una de 
les multinacionals més importants del sector del transport. Per tant, la 
decisió de renunciar a una relativa seguretat laboral no va ser fàcil. Ara 
bé, les ganes de crear un negoci propi van ser encara més importants. 
Quan l’empresa ja portava uns quants anys en funcionament, la Isabel va 
decidir cursar el grau en fisioteràpia, ja que estava convençuda que 
l’ajudaria a desenvolupar-se millor en el seu dia a dia a la feina. 

Degut a la seva experiència laboral prèvia, així com a les seves aptituds i habilitats, l’aspecte 
més destacable de la fundadora del laboratori és la capacitat que té per fer de comercial. 
La venda és el seu punt fort, i això ha estat del tot rellevant per a la supervivència de l’empresa. 
És capaç de vendre qualsevol producte a qualsevol persona. Ja sigui en fires d’estètica i 
bellesa, en esdeveniments esportius o davant professionals de l’àmbit sanitari, sap com 
aconseguir tancar una venda i té una gran capacitat per a portar les relacions interpersonals a 
un altre nivell, establint vincles que proporcionen relacions duradores. 
El punt dèbil de la Isabel és sense dubte la part financera. L’anàlisi de la informació econòmica 
i comptable no ha estat mai el seu fort. A banda, ella mateixa admet que en l’aspecte tecnològic 
també li cal ajuda ja que hi ha alguns aspectes de l’empresa que caldria actualitzar a les 
tendències actuals.  
 
Gerard Del Bas Parera 

Vaig néixer l’any 1987 a Granollers i actualment visc a Sant Cugat del 
Vallès. Després de finalitzar el batxillerat tecnològic vaig tenir diverses 
feines fins que, fa 10 anys, vaig entrar a formar part del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Allà he ocupat diversos càrrecs i des del 2014 formo part d’un grup de 
persones que es dediquen a inspeccionar empreses d’unes determinades 
matèries força concretes. 
Per motius personals i de confidencialitat prefereixo no estendre’m més 
en aquest punt. Simplement diré que els últims anys de la meva carrera 
els he dedicat a la direcció de grups de persones, la formació i el treball 
de camp. 
Personalment, he arribat a treballar en allò que em vaig proposar quan 
vaig començar aquesta etapa i, per tant, en certa manera, dono aquest 

capítol per tancat. 
Paral·lelament, aquest any finalitzaré els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses que, 
coincidint amb la jubilació de la Isabel, acabaran essent els passos finals per a afrontar un 
canvi laboral. 
En els propers mesos passaré a dirigir el laboratori, amb l’ajuda de la Isabel, que 
m’acompanyarà fins que el canvi estigui totalment consolidat. 
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Sobre mi, destacaria la gran capacitat analítica que tinc i l’experiència en la direcció de 
persones. Porto anys coordinant grups de treball i crec que aquesta és una qualitat molt 
valorable en la direcció d’un negoci. D’altra banda, la meva experiència com a formador i la 
meva capacitat analítica i de síntesi crec que seran un complement ideal en aquesta nova 
etapa. 
El meu punt feble és sense dubte la meva capacitat comercial. Sóc conscient que tinc molt 
marge de millora en aquest punt i, per tant, caldrà potenciar-ho mitjançant dues accions 
concretes: la transmissió dels coneixements de la Isabel i el suport d’un comercial que 
l’empresa té previst contractar en les properes setmanes. 
 
Ja que en breu passaré a ocupar la direcció d’Issislen de forma unipersonal, crec que també és 
força interessant poder consultar el meu currículum, el qual adjunto com a annex 3 a aquest 
document. 
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3 OPORTUNITAT DE NEGOCI I NECESSITATS COBERTES 

3.1 Oportunitat de negoci 

Hi ha dos aspectes clau per entendre l’oportunitat de negoci existent. Issislen comercialitza 
diversos productes però el PH-Quirogel és el que proporciona la major part dels ingressos de 
l’empresa. Els dos grans grups de persones que solen necessitar fer ús d’aquest tipus de 
productes són: esportistes i gent gran. 
 
Posant el focus en el primer grup, els esportistes, cal tenir en compte que des de fa uns 8-10 
anys aproximadament, han guanyat importància pel que fa a les vendes de l’empresa. Durant 
els primers anys, i segons manifesta la fundadora d’Issislen, les vendes de l’empresa es feien a 
persones d’edat avançada. Amb el pas del temps, les compres de producte per part 
d’esportistes van augmentar significativament. 
Tot i que es fa difícil estimar el percentatge exacte que aquest col·lectiu representa sobre el 
total d’ingressos (ja que la major part de les vendes es fan a majoristes), cal considerar aquest 
grup de persones com a clients de gran importància per al laboratori. 
Diversos articles i estudis avalen l’augment de la pràctica esportiva al nostre país. Per exemple, 
al 2015, el Consejo Superior de Deportes va publicar l’enquesta d’hàbits esportius a Espanya, 
en la qual es constatava un increment del 9,2% del nombre de persones que practiquen esport 
en relació a l’última enquesta publicada, que era del 2010. Aquest document també avala que 
la majoria de ciutadans inicia la pràctica esportiva des de ben jove, en part gràcies a 
l’obligatorietat de cursar educació física durant l’etapa escolar. 
Alhora, diversos estudis recullen el fet que Espanya té una de les majors esperances de vida 
del planeta (i va en augment). Entre d’altres factors, la pràctica esportiva ajuda als espanyols a 
liderar aquest rànquing. De fet, segons dades d’Eurostat, Espanya se situa per sobre de la 
mitja europea pel que fa a la pràctica esportiva. 
 
Un dels documents més rellevants a tenir en compte en aquest apartat és l’anuari 
d’estadístiques esportives, que publica el Ministeri de cultura i esports. L’última publicació, amb 
data maig del 2019, proporciona dades i gràfics molt complets. Destaquen, entre d’altres: 

 Una tendència alcista de feines vinculades a l’esport. 

 Un augment de la despesa de les famílies en béns i serveis vinculats a l’esport. 

 Un augment de federats, així com d’esportistes d’elit. 

 Un augment de la pràctica esportiva, en general, en tots els grups d’edat i sexes (taula 
1). 

 
Taula 1. Persones que practiquen esport setmanalment a Espanya 

 
Font: Ministeri de cultura i esports. Enquesta d’hàbits esportius a Espanya 
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El segon factor clau, tal com s’ha comentat, és l’envelliment de la població. Aquest tema és 
recurrent en nombroses temàtiques d’interès públic, com les pensions, la despesa sanitària o 
les ajudes a la dependència. 
A mesura que les persones es fan grans, solen tenir més dolències i, per tant, són més 
propenses a fer ús de productes com el PH-Quirogel. 
Aquest segment de la població ha estat clau des del naixement de l’empresa. 
Infinitat d’estudis pronostiquen un preocupant envelliment de la població als països 
desenvolupats; a Espanya, no es preveu que sigui diferent. 
Tant l’INE com l’Idescat recolzen aquests fets, amb projeccions poblacionals que preveuen 
que, l’any 2033, un 25% de la població del país tindrà més de 65 anys (Graf. 1). 
 
Gràfic 1. Piràmides de població d’Espanya (anys 2018-2033) 

 
Font: Institut Nacional d’Estadística. Projeccions de població 

3.2 Necessitats cobertes 

Per desgràcia, ningú està exempt de patir problemes de salut. Qualsevol persona, 
independentment del seu sexe o edat, pot experimentar molèsties musculars o reumàtiques 
que poden venir provocades per infinitat de causes. 
El benestar físic, és generalment una de les màximes preocupacions dels individus. Les 
persones busquen solucions immediates davant de problemes de salut. 
Els productes d’Issislen ajuden a combatre molts tipus de dolències, amb l’avantatge que són 
totalment naturals i no produeixen cap efecte nociu ni secundari per a les persones, com els 
que sí que produeixen els medicaments. 
 
En línia del que s’exposava anteriorment, aquestes dolències musculars o articulars tendeixen 
a aparèixer amb més freqüència a mesura que avança l’edat de les persones. La pràctica 
esportiva, que a vegades no es realitza de forma correcta pel que fa a escalfament, estiraments 
i bones postures corporals, també pot fer que les persones notin molèsties físiques. Així mateix, 
la mala higiene postural que les persones adopten a la feina o a casa són també causants 
d’aquest tipus de problemes. 
 
El PH-Quirogel, doncs, cobreix una necessitat bàsica i clau en la vida de les persones, que és 
ajudar a millorar el benestar físic i combatre problemes de salut. 
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4 MODEL DE NEGOCI 

S’adjunta com a annex 4 el gràfic del model Canvas. 

4.1 Segments de clients 

En l’apartat de presentació inicial de l’empresa ja s’ha informat de la tipologia de clients 
d’Issislen. Ara es desenvoluparà de forma més concreta. 
 
Els clients de l’empresa es divideixen en 4 grups: 

 Grans distribuïdors: organitzacions que actuen com a intermediaris, normalment fent 
ús de botigues online o com a centres de compra dels minoristes. 

 Professionals: centres de fisioteràpia i rehabilitació, hospitals, centres esportius i 
centres d’estètica. En aquests casos, el producte es compra per fer-lo servir en la 
pròpia activitat professional. 

 Minoristes: la major part són farmàcies, parafarmàcies i herbolaris. 

 Clients finals: ocasionalment es realitza alguna venda a particulars directament, però 
es tracta d’un percentatge molt petit del total d’ingressos. 

 
El primer grup de clients, els grans distribuïdors, sol fer compres de cert volum i, per tant, és 
adequat pensar en promocions amb les quals es premiï la quantitat. 
Els professionals solen estar més interessats en formats grans del producte. A part, són els 
usuaris del PH-Mentoil i, per tant, cal una estratègia diferenciada per a ells. 
Els minoristes són també un grup a tenir en compte per l’empresa, ja que poden ajudar a la 
diversificació de les vendes, tant per nombre de clients com en sentit geogràfic. 
Els clients finals, a dia d’avui, són el grup que representa un percentatge d’ingressos més baix. 
Ara bé, aquest és un punt crític ja que, com es veurà en les propostes de millora, una de les 
maneres de complir amb l’objectiu d’incrementar les vendes serà potenciar aquest grup. 
 
Per tant, a dia d’avui, els segments de clients que proporcionen la major part de les vendes de 
l’empresa són els tres primers. Ara bé, cal apostar pel creixement del darrer grup, feina que no 
s’ha fet fins ara i que és del tot imprescindible per a reduir la dependència de l’organització de 
certs grups o de determinats clients concrets. Posteriorment es veurà que un dels punts dèbils 
de l’organització és la concentració d’ingressos provinents d’un nombre molt baix d’actors. 
S’adjunta com a annex 5 el gràfic amb el percentatge de les vendes per categoria de client dels 
últims 5 anys. 

4.2 Proposta de valor 

Són diversos els aspectes que formen la proposta de valor d’Issislen però sense dubtes el punt 
fort el trobem en el producte i la qualitat del mateix. 
El PH-Quirogel és un producte que es diferencia de la competència en diversos aspectes i que, 
per tant, fa que els clients estiguin disposats a adquirir-lo. 
 

 Producte natural: Issislen treballa només amb productes naturals. Els ingredients 
principals són el ginseng de Sibèria, la càmfora i el mentol. Això fa que el producte no 
presenti cap contraindicació mèdica i, a més a més, es pugui fer servir tantes vegades 
al dia com sigui necessari. Això és molt útil per a persones amb dolències cròniques, 
que poden utilitzar el Quirogel de forma permanent, fet que ajuda a reduir la ingesta de 
fàrmacs, que sempre tenen algun efecte secundari indesitjat. 

 Fred i calor en un sol producte: la majoria de productes de la competència obliguen 
al client a decidir si compra la versió de fred o la de calor. De fet, sovint el client ha de 
comprar les dues. En canvi, la fórmula del Quirogel allibera fred o calor en funció de la 
dolència del pacient, fet que suposa un estalvi econòmic pel consumidor i presenta una 
major comoditat. 
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 Qualitat: Issislen no comercialitza el producte més barat del sector però sí el de major 
qualitat. El Quirogel està fabricat sense parabens, seguint els més estrictes controls 
durant el procés productiu i amb una eficàcia provada des de fa més de 20 anys. La 
fidelitat dels clients amb la marca és molt alta, ja que el producte no és gaire més car 
que altres que aporten resultats molt més pobres. 

 Ràpida absorció: un dels inconvenients de les pomades, gels i cremes és que 
normalment cal esperar una estona abans de vestir-se, ja que s’absorbeixen lentament 
i, per tant, solen embrutar la roba. En canvi, el Quirogel s’absorbeix en menys d’un 
minut, deixant una sensació de netedat total i permetent al client posar-se roba al 
damunt sense que hi hagi risc de tacar-la. 

 Atenció personalitzada: malgrat aquest punt no està relacionat amb el producte, cal 
fer esment al fet que el laboratori, pel volum de clients que té i per la llarga trajectòria 
operant en el sector, pot oferir una atenció personalitzada a tots els distribuïdors, 
professionals i minoristes. 
Issislen coneix tots els clients d’aquests grups i treballa de forma específica per a 
satisfer les necessitats de cada comprador. Alguns dels aspectes que es personalitzen 
amb cada un d’aquests clients són: període de pagament, necessitats 
d’emmagatzematge de producte, acompanyament al centre de treball (en cas de 
professionals), lliurament de material per a la pràctica de la fisioteràpia i lliurament de 
comandes amb gran velocitat. 

4.3 Canals 

Cal fer una diferenciació substancial en quins són els canals que utilitza el laboratori en 
l’actualitat i quins són els que haurà d’afegir en els propers anys. 
Des de la seva creació i fins l’actualitat, l’empresa s’ha donat a conèixer a través de la tasca 
comercial física i directa. És a dir, al principi la mateixa fundadora i posteriorment diferents 
comercials que ha tingut l’empresa, s’han encarregat de visitar i contactar amb els diferents 
grups de clients que s’han exposat anteriorment. Aquest ha estat el principal canal de 
l’organització. 
 
Paral·lelament, també s’ha fet ús de fires comercials (com per exemple Cosmobeauty a 
Barcelona) per a donar a conèixer l’empresa. 
 
Finalment, la trucada telefònica ha estat també un mitjà força usat per a contactar amb clients i 
potencials compradors. 
 
Ara bé, hi ha tres canals que caldrà millorar en els propers mesos/anys per a poder donar 
compliment als objectius proposats en aquest pla estratègic, que són: 

 Xarxes socials: com ja s’ha esmentat, l’empresa està molt endarrerida pel que fa a l’ús 
de les TIC. Fins fa poc no disposava de xarxes socials i actualment no s’utilitzen gaire. 
Cal potenciar aquestes eines ja que són un dels mitjans més utilitzats per les empreses 
en l’actualitat per la facilitat que proporcionen per apropar-se als seus clients. Cal una 
persona que es responsabilitzi de les xarxes socials de l’organització, especialment 
tenint en compte que el laboratori participa en esdeveniments esportius i patrocina 
esportistes, fet que s’ha d’aprofitar per augmentar la presència a la xarxa. 

 Pàgina web: l’empresa disposa de pàgina web però no està optimitzada per a tots els 
dispositius (tauletes, telèfons, diferents navegadors...) i, per tant, cal fer un esforç per 
modernitzar-la, així com posicionar-la degudament als buscadors online i adaptar-la a 
les tendències actuals, fent-la més atractiva i ordenada. 

 Botiga online: és una de les propostes que es tractaran posteriorment. Per ara, 
simplement cal fer esment al fet que l’empresa no disposa de botiga en xarxa i, 
evidentment, això és un gran handicap actualment. 

 
Pel que fa al lliurament de productes, el laboratori fa ús d’empreses de missatgeria, tot i que es 
pretén incorporar un vehicle que permeti realitzar entregues a l’àrea metropolitana de 
Barcelona amb qüestió de poques hores des que es realitza la comanda. 
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4.4 Relació amb clients 

La relació de l’empresa amb els clients és diferent en funció del grup al qual pertanyen. És a 
dir, no és el mateix la persona que compra 1 pot de PH-Quirogel a l’empresa de manera 
esporàdica que el propietari d’un centre de fisioteràpia que realitza comandes mensualment. 
Evidentment, el laboratori treballa i treballarà sempre per mantenir un servei de qualitat a 
qualsevol persona, però hi ha relacions amb determinats clients que, per la seva freqüència i 
volum seran més personalitzades. 
 
En aquest sentit, Issislen vetlla per a construir relacions duradores amb grans distribuïdors, 
professionals i minoristes. A cada un d’aquests grups se li proporciona un tracte personalitzat. 
A tall d’exemple, amb els grans distribuïdors s’efectuen campanyes on s’ofereixen atractius 
ràpels mentre que amb els minoristes es realitzen accions publicitàries al punt de venda, així 
com entrega de regals per al client final (inflables per la platja, tovalloles...). 
Per la seva banda, els professionals de la fisioteràpia requereixen també un tracte diferenciat, 
ja que són consumidors d’olis per a la pràctica de massatges i, per tant, les seves comandes 
solen ser força diferents de les de la resta. 
 
Finalment, cal fer esment al fet que l’empresa fa un seguiment minuciós de les necessitats de 
producte dels professionals, per evitar que la falta del mateix els pugui perjudicar en la seva 
activitat diària. Ara bé, tal com s’ha comentat en altres punts i com es veurà en l’apartat de 
propostes a elaborar, cal modernitzar el sistema amb el qual es fa el seguiment de les 
necessitats dels clients, ja que fins a l’actualitat s’ha fet de manera molt rudimentària, i caldrà 
implementar programari específic per fer seguiment de necessitats específiques, comandes, 
inventaris dels professionals, ofertes personalitzades... 

4.5 Ingressos 

Els ingressos de l’empresa provenen de la venda dels seus productes. Com ja s’ha esmentat, 
pràcticament la totalitat de les vendes són de PH-Quirogel. Les segueixen el Mentoil i la rosa 
mosqueta, deixant l’ambientador com a producte força residual. S’adjunta com a annex 6 el 
gràfic per percentatge d’ingressos segons el producte de l’últim exercici fiscal. 
Observant el gràfic, és fàcil adonar-se de la forta dependència d’un sol producte, fet que 
sempre és indesitjable, ja que una major diversificació de referències proporciona més 
estabilitat a l’empresa. 
 
Pel que fa al preu que paguen els clients, cal fer menció a dos aspectes. En primer lloc, la 
fidelitat dels clients actuals sembla indicar que estan disposats a continuar pagant el preu del 
producte. Si bé és cert que l’empresa ha vist reduïdes les seves vendes, sembla difícil 
relacionar-ho directament amb el preu, ja que aquest no dista tant del de la competència. 
En segon lloc, els preus dels competidors solen ser similars, si bé és cert que hi ha alguna 
opció més econòmica que el PH-Quirogel. Per tant, tal com es veurà en l’apartat de la 
competència, cal estudiar quin efecte tindria, tant per a l’empresa com per al consumidor, una 
baixada del preu del Quirogel. D’entrada, per a Issislen no és una prioritat competir directament 
amb preu amb tots els actors del mercat, ja que es vol seguir conservant la imatge de qualitat 
superior. 
 
En relació als mètodes de pagament, Issislen s’adapta a les demandes dels clients, ja sigui en 
metàl·lic, targeta, Paypal o càrrec en compte corrent. 
Els terminis de pagament que proporciona l’empresa són 30, 60 i 90 dies, en funció del volum 
de la compra i de la relació existent amb el client. Òbviament, també es treballa amb vendes al 
comptat. 
Els ingressos de l’empresa són irregulars pel que fa als diferents mesos de l’any, ja que 
depenen, en gran mesura, de l’estoc de producte dels principals compradors, tot i que el 
laboratori sempre hi pot incidir a base d’oferir promocions i descomptes. 
 
Més endavant s’analitzarà el balanç de situació i diverses ràtios, que demostren que la liquiditat 
no és un dels problemes de l’empresa. 
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4.6 Actius clau 

En primer lloc, cal fer esment al fet que l’empresa és propietària d’una fórmula que pot explotar 
per a crear el seu producte principal. Aquest és un actiu molt valuós i sense el qual l’empresa 
no tindria raó de ser. La fórmula està patentada, i per tant impedeix que cap altra empresa 
pugui fer-ne ús. 
 
En segon lloc, la marca PH-Quirogel ha anat adquirint valor amb el pas del temps. D’entre tots 
els actors del mercat actual, el Quirogel va ser un dels primers a veure la llum. Això li ha 
permès fer-se un nom entre el sector i molta gent ha dipositat la confiança en la marca. Hi ha 
molts professionals de la fisioteràpia i clients particulars que coneixen molt bé la marca, porten 
anys fent ús dels productes d’Issislen i no estan disposats a canviar, ja que han obtingut bons 
resultats. Aquest és un aspecte clau, ja que això és quelcom molt difícil d’aconseguir. De fet, 
els primers anys de creació d’una empresa solen ser els més durs, i això el laboratori ja ho ha 
superat. 
 
Paral·lelament al punt anterior, un altre actiu clau és la relació duradora amb els clients de 
l’empresa. Si bé hi ha clients que compren el producte de forma puntual, hi ha compradors (tant 
particulars com professionals) que mantenen una relació de llarga durada amb l’empresa. 
Moltes d’aquestes vendes són recurrents i molt poc costoses de fer. Hi ha comandes que 
arriben sense esforç pel laboratori, de fet algunes estan programades per fer-se 
automàticament cada cert període de temps. Si bé cal fer esforços per a retenir al client, 
sempre serà més econòmic que captar-ne de nous. 
 
En quart lloc, els 20 anys d’experiència de l’empresa també són un actiu valuós. Portar dues 
dècades treballant en el sector proporciona un avantatge enfront de nous competidors. El 
laboratori ha millorat els procediments de treball durant tot aquest temps, fent-los més eficients. 
Conèixer el públic objectiu i la forma de treballar de proveïdors i distribuïdors és sense dubte un 
aspecte rellevant a valorar. 
 
Cal destacar també el procés de producció d’Issislen. Malgrat hi ha certs aspectes que cal 
obviar per motius de confidencialitat, Issislen treballa amb diversos laboratoris molt moderns 
per a fabricar la seva fórmula. La qualitat i l’eficiència són estàndards d’obligat compliment per 
als proveïdors de l’empresa, fet que permet obtenir marges força atractius alhora que es manté 
un rigorós control del procés productiu. 
 
Finalment, hi ha un aspecte menys tangible que també es pot destacar, que és pensar sobre 
qui ostenta la propietat del negoci. Hi ha diversos estudis que avalen que les companyies que 
són majoritàriament propietat d’una família es comporten millor que la mitja als mercats de 
valors. És a dir, que quan la propietat i la directiva estan alineades, les coses solen funcionar 
millor. Això és fàcil d’entendre, i és que les persones solen prendre millors decisions i esforçar-
se més quan el negoci és propi. 
Issislen porta 20 anys essent l’única font d’ingressos de la família que la va crear i, per tant, el 
control de riscos, la dedicació plena i la motivació personal, estan impresos en l’ADN dels que 
treballen cada dia per a tirar endavant el negoci. 

4.7 Activitats clau 

En aquest punt destaquen les activitats clau de l’empresa a dia d’avui i les que ho seran a partir 
d’ara per a complir amb els objectius proposats en aquest pla estratègic. 

 Producció: des de la creació de l’empresa ha estat un dels punts crítics de 
l’organització. Cal fabricar els diferents productes de l’empresa seguint la fórmula de 
forma rigorosa, i complint amb totes les exigències recollides a les diferents normatives 
que afecten el sector. En aquest punt no hi haurà variacions i caldrà seguir treballant 
com fins ara. 

 Comercial: per a incrementar les vendes, caldrà potenciar el departament comercial de 
l’empresa. Sempre ha estat una de les activitats clau de l’organització però si es vol 
aconseguir augmentar les vendes i, especialment, obrir nous mercats tant nacionals 
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com estrangers, l’aspecte comercial s’ha de convertir en una prioritat per a Issislen. Al 
final d’aquest document es recolliran una sèrie de propostes a implantar en els propers 
mesos, alguna d’elles relacionada amb aquest punt. 

 Tecnologies de la Informació i Comunicació: aquest és un dels punts que està més 
endarrerit a l’empresa. Cal fer un esforç titànic per adaptar l’empresa en aquest 
aspecte. Això implicarà una millora del programari intern del despatx, la implantació 
d’un sistema ERP, la millora de la pàgina web, la creació d’una botiga online i l’impuls 
de la xarxes socials de l’organització. 

4.8 Partners 

El laboratori ha mantingut relacions professionals estretes amb diferents grups des que 
existeix. En un món hiperconnectat com l’actual, no hi ha negoci que pugui desenvolupar la 
seva activitat correctament sense mantenir vincles amb diferents entitats. 
Ara bé, cal recordar que sovint es confonen els termes, ja que un partner, per definició, va més 
enllà que un simple proveïdor. Existeix una aliança entre partners, que comporta una implicació 
en el negoci del soci. 
 
Dit això, podem considerar que els partners de l’empresa són: 

 Comercials autònoms: degut a la mida de l’organització i la reduïda cartera de 
productes de l’empresa, es fa difícil tenir un gran equip de comercials que es dediquin a 
treballar de forma exclusiva per l’empresa. Per aquest motiu, en aquest sector, sol ser 
habitual que hi hagi comercials autònoms que portin productes de diverses empreses 
en cartera. Aquests comercials han estat sempre grans aliats de la companyia i han 
permès l’expansió del producte per diversos espais de la geografia nacional. 
Es dediquen a vendre el producte en nom d’Issislen en una zona determinada, 
facturant les comissions a l’empresa. Ambdues parts estan interessades en vendre, 
òbviament. 
Però aquests comercials no només venen el producte a diferents minoristes, sinó que 
reben una formació inicial perquè coneguin bé el que venen i puguin resoldre tots els 
dubtes que tinguin els seus clients. 
Per tant, cal considerar els comercials autònoms com un partner clau per a l’empresa, 
no només perquè ajuden a incrementar les vendes, sinó perquè també són la cara més 
visible del negoci en determinades circumstàncies. 

 Esportistes que vesteixen la marca de l’empresa: hi ha diversos esportistes 
professionals i diferents equips que vesteixen els colors d’Issislen. En col·laboració 
amb altres entitats, és de gran importància per a l’empresa estar dins del món de 
l’esport. Una de les maneres de fer-ho és patrocinar esdeveniments esportius i 
professionals del ram. 
Els esportistes reben un ajut econòmic i productes de l’empresa gratuïts i, a canvi, 
realitzen accions publicitàries en determinats mitjans, com xarxes socials. 
A tall d’exemple, un dels millors equips de trail del país ha estat ambaixador de la 
marca durant anys (veure annex 7). També s’ha col·laborat amb nedadors (annex 8) o 
persones que realitzen ironmans, entre d’altres. 

 Metges i fisioterapeutes: són també un col·lectiu important per a l’empresa. Molts 
doctors recepten l’ús dels productes de l’empresa als seus pacients. Aquesta és una 
forma de fidelitzar clients molt important, ja que els pacients solen tenir una gran 
confiança en els professionals de la salut. 

 Farmacèutics: en la mateixa línia que els metges, els compradors confien en l’opinió 
del farmacèutic i, per tant, mantenir una relació professional amb aquest col·lectiu és 
important per al laboratori.  

 
A banda dels socis esmentats, no es poden oblidar dos grups que, malgrat no es poden 
considerar partners en el sentit estricte del terme, acaben de completar els grups d’interès per 
a Issislen: 

 Clients finals: com a qualsevol negoci, els clients són possiblement el grup de 
persones a les que cal prestar més atenció. La satisfacció de l’usuari final és l’objectiu 
principal del laboratori. L’empresa seguirà treballant per a mantenir la confiança dels 
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seus clients en el producte, així com complir amb la seva missió, consistent a millorar 
les condicions de salut de les persones any rere any. 

 Proveïdors: col·laboradors essencials en qualsevol organització però encara més quan 
parlem del sector de la salut. Tant les empreses que proporcionen envasos a Issislen, 
com matèria primera, han de complir exigents estàndards de qualitat, i adaptar-se a 
nombroses normatives relacionades amb productes de salut destinats al consum humà. 
Totes les organitzacions que formen part de la cadena de producció estan sotmeses a 
controls sanitaris freqüents i, per tant, cal mantenir una excel·lència permanent en la 
forma de treballar amb els proveïdors de l’empresa. 
Issislen sempre ha comptat amb els millors professionals com a proveïdors, ja que 
sempre s’ha tingut present que es treballa en un sector que no perdona les errades. 

4.9 Costos 

Com en la majoria de les societats, els costos més rellevants en els que incorre el laboratori 
són els aprovisionaments i les despeses de personal. 
També és significativa la partida d’altres despeses d’explotació, tot i que en aquest cas hi ha 
una gran varietat de costos diferents, com poden ser la publicitat o els serveis de professionals 
independents. 
La despesa de personal és la partida més important i caldrà estudiar-la per intentar rebaixar-la. 
Tenint en compte la petita plantilla del laboratori, sembla una xifra prou significativa com per, 
com a mínim, plantejar si ha de ser tant alta. 
En referència als aprovisionaments, es tracta principalment de la compra de matèria primera 
per a fabricar el producte i hi ha poc marge de negociació a menys que s’aconsegueixin 
augmentar els volums de producció, fet que es donarà quan augmentin les vendes del 
laboratori. 
 
En resum, es pot afirmar que l’estructura de costos de l’empresa és força elevada i això 
dificulta poder tancar l’exercici amb guanys. L’empresa no té problemes de liquiditat i, per tant, 
l’objectiu ha de ser augmentar els ingressos i contenir les despeses a partir del creixement. 
Amb aquesta premissa hauria de ser suficient per a presentar comptes de pèrdues i guanys 
més sòlids. 
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5 ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA 

L’anàlisi de l’entorn, així com de les fortaleses i debilitats de l’empresa, ajudarà a determinar les 
línies estratègiques que seguirà l’organització en els propers mesos/anys. 
Ara bé, no només cal establir què s’ha de fer, sinó que cal assegurar que les propostes siguin 
viables. 
La viabilitat d’una acció depèn de múltiples factors; un d’ells és la capacitat econòmica i 
financera de l’empresa. Per això, en aquest punt s’analitzarà la situació patrimonial i financera 
d’Issislen, que ha de servir com a suport per l’apartat en el qual es traçaran les accions a 
emprendre per a donar compliment als objectius del pla estratègic. 
 
Es recomana disposar de les dades del balanç i del compte de pèrdues i guanys del període 
2014-2018 (ambdós inclosos) disponibles a l’annex 9 d’aquest document. 

5.1 Anàlisi patrimonial del balanç 

 Anàlisi vertical 
S’ha realitzat l’anàlisi amb les dades dels exercicis 2017 i 2018 tot i que els comentaris 
es centren en el darrer exercici tancat, el 2018. 
L’anàlisi complet es pot consultar en l’annex 10. 
 
S’observa que l’actiu corrent (65%) té molt més pes que el no corrent (35%), propi 
d’una empresa comercial (Graf. 2). Cal recordar que malgrat Issislen és la propietària 
de la fórmula dels productes, la fabricació està subcontractada en la seva totalitat. 
Les partides d’immobilitzat material (33%) són les més rellevants dins l’actiu no corrent. 
Pel que fa a l’actiu corrent, les existències (15%), els deutors comercials (13%) i, 
especialment, la tresoreria (37%), són els protagonistes absoluts.  
 
Pel que fa a l’estructura financera, s’observa que l’empresa està molt ben capitalitzada 
(Graf. 3). El patrimoni net representa un (88%), amb gran importància de la reserva 
voluntària. El passiu no corrent (8,6%) i el corrent (3,5%) són residuals. 
 
 Gràfics 2 i 3. Estructura econòmica i financera (2018) 

 
        Font: elaboració pròpia 
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 Anàlisi horitzontal 
S’ha realitzat l’anàlisi amb les dades dels exercicis 2016-2018, ja que en tractar-se de 
la comparació entre diferents exercicis s’ha tingut en compte una mostra més àmplia 
que en l’apartat anterior. Els càlculs queden recollits a l’annex 11. 
 
S’observa que, en termes generals, l’actiu de l’empresa s’ha anat reduint amb el pas 
dels anys. Els elements de transport es mantenen estables mentre que els deutors 
comercials s’han anat reduint, fet que indica que es van cobrant i/o que les vendes 
cauen. La caixa de l’empresa es manté força estable. 
 
El patrimoni net ha augmentat discretament mentre que els passius s’han reduït de 
forma important. En aquest sentit, doncs, sembla una evolució força positiva de 
l’estructura financera de l’organització. 

5.2 Anàlisi del compte de pèrdues i guanys 

 Ingressos, BAIT i EBITDA 
Malauradament, i tal com s’esmentava durant la introducció d’aquest pla estratègic, ja 
fa diversos exercicis que les vendes de l’empresa minven (Graf. 4). Malgrat en aquest 
document s’ha treballat amb les dades del període 2014-2018, ambdós inclosos, la 
caiguda dels ingressos és quelcom que s’està produint des de fa prop d’una dècada. 
Durant els anys previs a la crisi, l’empresa tenia uns ingressos superiors al doble dels 
actuals. 
 

Gràfic 4. Evolució dels ingressos (2014-2018) 

 
 Font: elaboració pròpia 

 
El resultat d’explotació (BAIT) és negatiu durant 4 dels 5 últims exercicis, situació força 
preocupant. 
Observant l’EBITDA (Graf. 5), l’evolució és més irregular tot i que segueix essent 
negatiu durant 2 exercicis. 
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  Gràfic 5. Evolució EBITDA (2014-2018) 

 
  Font: elaboració pròpia 

 
 Anàlisi vertical 

Igual que en el balanç, s’han estudiat les dades dels dos últims exercicis malgrat els 
comentaris s’han realitzat tenint en compte l’any 2018. 
A grans trets, destaquen les partides d’aprovisionaments (19%), despeses de personal 
(54%) i altres despeses d’explotació (26%). Tot plegat deixa un marge molt reduït o, 
directament, negatiu. 
Dins les “altres despeses d’explotació”, les més significatives són els arrendaments, la 
publicitat i els serveis de professionals independents. 
Els càlculs es troben recollits a l’annex 12. 
 

 Anàlisi horitzontal 
L’evolució dels ingressos, tal com s’ha esmentat, és negativa. 
Els aprovisionaments tenen un comportament més erràtic, si bé tendeixen a disminuir 
en global. 
Per contra, malgrat la xifra de negocis s’ha anat reduint, les despeses de personal han 
augmentat els darrers dos anys i especialment al 2018. Ara bé, s’observa que la 
Seguretat Social a càrrec de l’empresa ha tingut gran part de la culpa d’aquest 
creixement. 
Finalment, les altres despeses d’explotació i l’amortització presenten una evolució més 
irregular. 
Els càlculs es troben recollits a l’annex 13. 

5.3 Marge 

El marge mereix un comentari específic. No es calcularan tots els marges un per un però sí que 
val la pena esmentar que el marge comercial pren valors entre 70-80%. 
Els productes de farmàcia i parafarmàcia solen tenir marges força amplis. El principal problema 
d’Issislen és la caiguda de les vendes, ja que, per la naturalesa del negoci, un increment de les 
mateixes no implicaria un augment dels costos en la mateixa proporció. 
Cal tenir molt present aquest aspecte ja que és clau per a complir amb els objectius del pla 
estratègic. La despesa en personal d’Issislen pràcticament no s’incrementaria si augmentessin 
les vendes i, per tant, cal centrar tots els esforços en aquest punt. 
 
La fabricació del producte deixa un bon marge al laboratori, són les despeses fixes 
(especialment en personal) les que provoquen resultats d’explotació negatius. 
Tenint en compte que amb el personal existent es pot gestionar una facturació molt superior a 
l’actual, tots els esforços aniran encaminats a recuperar quota de mercat i augmentar el volum 
de la xifra de negoci. 
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5.4 Ràtios 

Les ràtios de liquiditat superen amb escreix el llindar del que es considera recomanable. 
La ràtio àcida presenta uns valors per sobre de la unitat. Ara bé, són valors massa grans, que 
indiquen l’existència de recursos ociosos que resten rendibilitat al negoci. 
Els alts nivells d’efectiu de l’empresa fan que els valors de la ràtio de tresoreria siguin també 
molt elevats. Malgrat és difícil estimar un valor ideal, mostren una clara pèrdua de rendibilitat 
dels actius no operatius. 
Se solen prendre per bons valors entre 1,5 i 2 de la ràtio de solvència. En aquest cas, els 
resultats tornen a indicar la presència d’actius improductius. 
La regla d’or, que utilitza totes les partides que no es troben al fons de maniobra, es troba per 
sobre d’1, fet que indica que no hi ha problemes de liquiditat. 
Finalment, les NOF i el fons de maniobra van en la línia de l’exposat fins ara, i mostren que la 
liquiditat no és el problema de l’empresa. 
 
Paral·lelament, les ràtios d’endeutament també indiquen solidesa del negoci en aquest sentit. 
La ràtio d’endeutament presenta valors molt baixos i propers a 0 en l’exercici 2018, fet que 
proporciona tranquil·litat, ja que implica que l’empresa es finança amb recursos propis. Els 
recursos permanents tenen un gran pes dins l’estructura financera. 
La ràtio de garantia es situa per sobre de la unitat, fet que proporciona suficients garanties als 
creditors. 
La de fermesa també presenta valors ideals, situant-se per sobre de 2 en els dos exercicis 
analitzats, i arribant fins a 4 al 2018. 
Finalment, la ràtio d’estabilitat proporciona conclusions similars a les observades en les ràtios 
de liquiditat. Considerant valors prop de 1 com ideals, el 0,55 i 0,4 dels dos anys estudiats 
mostren una sobrecapitalització del negoci. 

 
Finalment, i en relació a les ràtios de rendibilitat, destaquen valors molt baixos, com no podia 
ser d’una altra manera. 
La rendibilitat econòmica i financera pren valors negatius durant l’últim exercici i el marge sobre 
vendes és molt discret quan l’empresa presenta beneficis. 
 
Finalment, el cicle de maduració es pot considerar clarament massa ampli pel tipus de negoci 
que s’està analitzant. L’empresa triga molt de temps a vendre les mercaderies. 
La taula 2 recull el resum dels valors estudiats. 
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                                  Taula 2. Anàlisi de ràtios 

Ràtios de liquiditat 2017 2018 

Ràtio àcida 4,03 13,50 

Ràtio de tresoreria 2,83 10,54 

Ràtio de solvència 5,32 18,47 

Regla d'or 2,26 2,76 

NOF 38.231,42 40.984,53 

Fons de maniobra 37.232,97 40.984,53 

   Ràtios d'endeutament     

Ràtio d'endeutament 0,39 0,14 

     Ràtio de recursos permanents 0,89 0,96 

     Ràtio de qualitat del deute 0,68 0,41 

Garantia 3,55 8,26 

Fermesa 2,35 4,07 

Estabilitat 0,55 0,40 

      

Ràtios de rendibilitat     

Rendibilitat econòmica 6,48% -7,52% 

Rendibilitat financera 9,07% -6,84% 

Rotació de l'actiu 1,23 1,46 

Marge sobre vendes 5,28% -5,16% 

      

PMME 172,14 187,48 

PMMF 153,98 187,48 
                                  Font: elaboració pròpia 

 
Les fórmules de les ràtios queden recollides a l’annex 14. 

5.5 Conclusions econòmiques i financeres 

Després de tractar les dades dels comptes anuals es poden extreure diverses conclusions: 
 

 Gran pes de l’actiu corrent (fabricació subcontractada). 

 La caixa representa prop del 40% de l’actiu. 

 Sobrecapitalització de l’empresa, amb un patrimoni net proper al 90%. 

 Passius residuals. 

 Tendència decreixent dels ingressos. 

 Excés de despesa en personal. 

 Marge comercial atractiu, cal augmentar les unitats venudes. 

 Bona solvència i liquiditat. 

 Baixa rendibilitat a causa de l’excés de patrimoni net i actius ociosos. 

 Cicle de maduració excessivament dilatat. 
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 Gràfic 6. Estructura del balanç (2018) 

       
 Font: elaboració pròpia 

 
Per tot l’esmentat, queda clar que els esforços de la direcció hauran d’anar encaminats a 
augmentar les vendes i posar a treballar els recursos improductius de l’empresa, encara que 
sigui a costa d’assumir alguns riscos. En cas contrari, la tendència dels darrers anys sembla 
indicar que el negoci continuarà anant a menys, per molt que l’empresa no tingui problemes de 
deute. 
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6 ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I DIAGNÒSTIC 

6.1 Anàlisi de l’entorn general – model STEEPLED 

Per a analitzar l’entorn general es farà ús del mètode STEEPLED, que és útil per a desgranar 
els diferents factors externs (i en principi no controlables) que poden tenir incidència en el 
negoci. 
L’anàlisi STEEPLED és una variant més completa del famós PESTEL, afegint els factors ètics i 
demogràfics. Aquests últims, molt rellevants per al negoci del laboratori. 
A l’annex 15 es pot consultar la taula resum resultant d’aplicar el mètode STEEPLED a l’entorn 
general actual. 
 
Dimensió sociocultural 
Dins d’aquest àmbit hi ha diversos factors que qualsevol organització hauria de tenir en compte 
alhora d’elaborar un pla estratègic. 
 
En primer lloc, les pautes de consum són sempre quelcom a estudiar. Actualment, no hi ha 
dubte que el comerç online està en clara expansió. Cada cop són més les persones que 
realitzen les seves compres de forma electrònica. El creixement del sector es manté proper al 
30% a Espanya. Les dades del darrer estudi del Ministeri d’Economia i Empresa a través de 
l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) 
evidencien un creixement espectacular del comerç electrònic a tota Europa. Això és una 
amenaça per a Issislen, ja que actualment no disposa de botiga en línia i, per tant, podria reduir 
les vendes a causa d’aquestes noves plataformes. 
Dins de les pautes de consum, també cal parlar de salut i benestar. Diversos estudis i 
professionals, com per exemple Xavier Rovira, soci director de la consultora Know How 
Consumering i professor de màrqueting i estratègia a ESIC, afirmen que la preocupació per la 
salut marcarà les pautes de consum dels propers anys, fet que també s’ha de veure amb 
optimisme per part del laboratori. 
 
Enllaçant amb el punt anterior, la consciència per la salut fa que hi hagi un gran nombre de 
persones preocupades pel seu benestar físic i mental. Això implica, entre d’altres, augmentar 
l’activitat esportiva, fet que representa una oportunitat de negoci per a Issislen. 
De fet, no només es pot parlar de l’esport en clau de salut, sinó que també es pot afirmar que 
fer esport “està de moda”, i és que cada vegada hi ha més persones que el practiquen de forma 
regular, en diferents modalitats i amb diferents objectius. 
 
Un altre factor interessant per a Issislen és l’esperit emprenedor. Molts dels clients del 
laboratori són petites empreses, com per exemple centres d’estètica, perruqueries, gimnasos, 
centres de fisioteràpia, herbolaris... Això fa que si es creen negocis d’aquests tipus hi hagi més 
clients potencials per a l’empresa. L’any passat es van crear a Espanya 100.000 empreses 
noves. Catalunya va ser la segona comunitat autònoma en creació d’empreses i va començar 
el 2019 liderant aquest rànquing a l’estat. La facturació dels herbolaris i botigues de dietètica al 
2018 va augmentar més d’un 5% i el de les farmàcies un 2%, fet positiu per a impulsar la 
creació d’aquest tipus de negocis. 
 
També cal fer esment a la mobilitat social i laboral. És més que evident que les persones 
cada vegada viatgen o emigren més, tant per motius laborals com socials. Malgrat això no ha 
de ser una causa directa d’un possible increment de vendes per a l’empresa, és cert que la 
mobilitat de persones pot ajudar a obrir mercat per a les societats d’àmbit més local. De fet, 
segons manifesta la directora d’Issislen, en els últims anys han rebut tímides comandes de 
clients particulars a l’estranger, que han conegut el producte gràcies al boca-orella d’altres 
consumidors que visiten o viuen al seu país. 
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Finalment, també es poden esmentar altres factors socioculturals a tenir en compte, ja que 
sempre poden tenir afectació al negoci de qualsevol empresa: 

 Nivell educatiu: diversos estudis d’entitats privades i del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, avalen que el nivell d’estudis dels espanyols és cada cop 
superior. 

 Estructura familiar: les dades mostren que han augmentat el nombre de parelles 
sense fills i les famílies monoparentals i, alhora, les famílies que decideixen tenir fills, 
en tenen menys. 

 Distribució de la renda: segons el Banc d’Espanya, des de la crisi financera i fins a 
l’actualitat, s’han incrementat les desigualtats econòmiques al nostre país. Això és un 
indicador negatiu, ja que per a la majoria d’empreses, també Issislen, l’existència d’una 
gran classe mitja és el més interessant, ja que significa tenir un major nombre de 
clients potencials. Malgrat el PH-Quirogel sigui un producte de l’àmbit de la salut 
(sector considerat defensiu davant cicles econòmics), sí que és cert que una manca de 
recursos a la unitat familiar pot fer posposar la compra a favor de medicaments 
subvencionats per la Seguretat Social o, simplement, pot fer que les persones optin per 
no tractar-se les dolències menys greus. 

 
Dimensió tecnològica 
Com que Issislen té subcontractada la producció a laboratoris externs, els factors tecnològics 
pel que fa a millores en la recerca i desenvolupament li afecten de forma més indirecta. 
Els proveïdors de l’empresa són laboratoris amb uns nivells de qualitat molt elevats, que usen 
tecnologia punta i, per tant, Issislen s’aprofita d’això, obtenint productes amb un acabat 
excel·lent que, alhora, deixen uns marges prou interessants gràcies a l’optimització dels 
recursos. 
 
D’altra banda, l’empresa no té previst crear nous productes i no està investigant ni invertint en 
aquesta direcció. Per tant, la dimensió tecnològica té una afectació més residual. 
 
La millora en el cost i ús de l’energia que s’està produint en l’actualitat serà un factor positiu 
en la mesura que l’optimització en aquest sector es traslladi als laboratoris productors, que 
podrien fabricar amb millors condicions econòmiques. Actualment, es pot esperar un efecte 
neutre a mig termini. 
 
El que sí que cal tenir en compte són els avanços tecnològics en els sistemes informàtics i 
les TIC. Issislen s’ha quedat enrere en aquest camp i, per tant, haurà d’actualitzar-se, 
especialment pel que fa a software. 
Les millores en programari de gestió empresarial i de seguiment de clients, coneguts com ERP 
o CRM ofereixen solucions molt atractives per a empreses de qualsevol mida. 
Per a Issislen, poder optimitzar la gestió del negoci i fer un seguiment més acurat i automatitzat 
de les necessitats dels seus clients és una gran oportunitat. Hi ha mol marge de millora en 
aquest sentit i s’espera que la tecnologia continuï millorant, fet que permetrà reduir costos, 
minimitzar errades i augmentar el coneixement gràcies al tractament de dades que fins ara no 
aportaven informació útil per a la presa de decisions. 
 
Dimensió econòmica 
Fa uns mesos, el Fons Monetari Internacional va revisar a l’alça el creixement econòmic 
d’Espanya. La institució va millorar les previsions pel 2019 i 2020. Es preveu que el 2019 es 
tanqui amb un creixement del 2,3% i d’un 1,9% l’any 2020. 
Observant les dades d’anys anteriors i tenint en compte que es compleixin les previsions, el 
PIB d’Espanya passaria de taxes del creixement per sobre del 3% els anys 2015 i 2016 a taxes 
d’entre l’1,5% i el 2% (annex 16). És a dir, es preveu que Espanya continuï creixent durant els 
propers anys, però amb unes taxa que s’estabilitzaria sobre l’1,5% anual aproximadament. Així, 
doncs, és possible fer una doble lectura de les dades: per una banda, els augments de PIB 
esperats permetran que l’economia segueixi creixent, fet que implicaria nous llocs de treball, 
creació d’empreses i noves inversions. Per contra, les previsions contemplen un alentiment 
d’aquest creixement. Resumint, bones notícies però que s’han d’interpretar amb precaució, 
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tenint en compte que és probable que l’economia es trobi al final d’un cicle econòmic expansiu, 
després de créixer durant més d’una dècada als països desenvolupats. 
Caldrà seguir de prop les notícies macroeconòmiques més rellevants com pot ser l’evolució del 
PIB d’Europa, Estats Units i els països asiàtics, la guerra comercial i l’evolució dels mercats 
emergents, entre d’altres. 
 
Hi ha diversos factors que se solen analitzar quan es tracta la dimensió econòmica i que estan 
força relacionats entre ells, que són: 

 Tipus d’interès: el Banc Central Europeu (BCE) porta molts trimestres mantenint els 
tipus d’interès força baixos, ja que la institució creu que l’economia del vell continent és 
força dèbil i, per tant, encara són necessàries polítiques expansives. Alhora, els estats 
de la zona euro estan molt endeutats i sembla que una pujada de tipus els podria 
perjudicar molt. Tot fa pensar que Europa tendeix a “Japónitzar-se”, mantenint els tipus 
d’interès baixos durant molt de temps, amb l’objectiu d’evitar la deflació, animar 
l’economia i permetre digerir les enormes quantitats de deute públic existents en 
l’actualitat. S’adjunta com a annex 17 els tipus d’interès del BCE dels darrers 20 anys. 

 Política monetària: en la mateixa línia dels tipus d’interès, el BCE manté una política 
expansiva, a base d’imprimir diners i comprar deute públic i privat (en menor quantitat). 
Els QE (Quantitative Easing) seguiran essent protagonistes fins que la situació actual 
mostri canvis importants. 

 Tipus de canvi: malgrat per a Issislen no és un aspecte gaire rellevant, ja que totes les 
vendes les fa en Euros, si el creixement del PIB de l’Eurozona segueix essent tímid i es 
fomenta la impressió de diners que s’ha esmentat, cal preveure certa debilitat en la 
moneda única i, per tant, sembla difícil que es recuperin els antics nivells d’€/$ i caldrà 
acostumar-se a veure tipus de canvi que tendeixin més a la paritat amb la moneda 
americana. Caldrà seguir l’evolució del parell €/$ ja que pot tenir afectació a una de les 
propostes del pla estratègic que es presentaran posteriorment. Es pot consultar un 
gràfic de la cotització del parell €/$ a l’annex 18. 

 Política fiscal: a nivell fiscal no s’han detectat canvis que puguin afectar els productes 
o el negoci del laboratori durant els propers mesos. 

 Fonts de finançament: en línia del que s’ha exposat, la previsió de tipus baixos fa 
pensar que les empreses i els particulars tindran accés a finançament relativament 
barat durant els propers mesos/anys. Issislen no té problemes de deute en l’actualitat i 
la previsió és no recórrer en excés a l’endeutament a mig termini, per tant, s’espera un 
efecte neutre per a l’empresa en aquest sentit. 

 
En clau nacional, cal tenir en compte dos factors econòmics més. 
En primer lloc, la taxa d’atur és molt important per a la majoria d’empreses, ja que el públic 
objectiu està format per la gran classe mitjana. Quant més atur presenti el país, més difícil serà 
comercialitzar els productes de l’empresa. 
Espanya segueix mantenint nivells d’atur elevats, malgrat s’està reduint des de 2013. Si 
l’economia segueix millorant es pot esperar que la població ocupada continuï creixent a curt 
termini. S’adjunta un gràfic de la taxa d’atur espanyola com a annex 19. 
 
Finalment, la confiança del consumidor també ha millorat des del 2012, tot i que sembla que 
en els últims trimestres s’ha estabilitzat i ja no creix més, fins i tot s’observa una petita caiguda 
el darrer període estudiat. S’adjunta el gràfic de la confiança del consumidor com a annex 20. 
 
Dimensió ecològica 
La dimensió ecològica sempre ha estat força controvertida però en l’actualitat encara ha agafat 
més força, especialment tot el que envolta la problemàtica del canvi climàtic i dels residus 
plàstics. 
 
Els laboratoris que fabriquen els productes d’Issislen compleixen amb la normativa ISO 14001, 
així que són conscients dels avantatges, tant econòmics com socials, de realitzar la seva 
activitat empresarial amb respecte al medi ambient. 
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Pel que fa a la matèria primera, els productes d’Issislen estan fabricats amb components 
naturals, que no han generat controvèrsia fins a dia d’avui i que estan lliures de restriccions. 
Per tant, en aquest sentit no es preveu que hi hagi canvis normatius o limitacions a curt termini 
que impedeixin continuar treballant amb els ingredients que s’utilitzen en l’actualitat. 
 
En relació a l’ús de l’energia, tant els laboratoris fabricants com Issislen, utilitzen energia 
elèctrica que en l’actualitat prové de combustibles fòssils. Si bé les empreses generadores 
d’energia estan augmentant els seus esforços en les renovables, a dia d’avui encara no és 
factible pensar que tota l’energia que es consumeix a Espanya pugui venir només d’aquestes 
fonts. La UE ha adquirit diversos compromisos pel que fa a l’ús d’energia renovable, molts 
d’ells vinculants per normativa, que els diferents estats hauran de complir. Actualment, els 
països nòrdics són els més compromesos amb aquest tipus d’energia, arribant fins a taxes de 
més del 50% a països com Suècia o Finlàndia. 
Espanya encara té molt marge de millora en aquest aspecte i, per tant, és d’esperar que en els 
propers anys augmenti el pes de l’energia renovable sobre el total, que avui dia no arriba al 
20%. 
 
Pel que fa al reciclatge, laboratori Issislen treballa amb cartró reciclat per a fabricar els 
embalatges exteriors dels seus productes, així com per a realitzar els enviaments amb caixes 
més grans. 
Els envasos del producte són de plàstic, i es fa força complicat pensar en mètodes alternatius 
actualment, tant pel que fa a costos com en relació a la usabilitat. Cal tenir present que la 
regulació sobre aquest tipus d’envasos es pot endurir en el futur, ja que és un tema que està 
d’actualitat i que sol generar força controvèrsia, tant a nivell social com polític. 
Finalment, cal tenir present que Issislen separa i recicla tots els materials amb els quals treballa 
(residus orgànics, plàstic i cartró). 
 
Per últim, i en relació al creixent moviment d’ús i consum de productes naturals i ecològics, 
Issislen té un gran avantatge, ja que tots els seus productes estan fabricats amb components 
naturals i no porten cap ingredient químic. L’empresa no utilitza parabens en la fabricació del 
PH-Quirogel i, a diferència d’altres competidors, pot vendre els seus productes anunciant una 
procedència 100% natural dels mateixos. Cap dels productes de l’empresa es prova en 
animals. 
La tendència actual dels consumidors, tant en cosmètics com en productes de la salut, és 
adquirir productes d’origen natural i, per tant, Issislen està completament alineada amb aquest 
objectiu. 
 
Dimensió política 
Excepte en comptades ocasions, les empreses solen preferir escenaris d’estabilitat en tots els 
àmbits, també el polític. La inestabilitat sol ser sinònim de desconfiança entre inversors i 
empresaris. Això s’ha constatat durant el conflicte català, les polèmiques actuacions del 
president Donald Trump, les amenaces verbals entre líders de diferents potències mundials o 
crisis de pertinença com per exemple en el cas del Brexit. 
A Espanya, la situació política ha estat força inestable darrerament, i es preveu que ho segueixi 
essent. El conflicte entre Catalunya i l’Estat segueix vigent. Moltes empreses, incloent Issislen, 
van veure com les vendes queien en moments de crispació política. Realment l’economia no 
funcionava pitjor, però hi havia por entre empresaris i, per tant, moltes decisions d’inversió i/o 
compra van quedar paralitzades. També en clau política, el laboratori va veure com, en algunes 
de les fires d’àmbit nacional a les que acudia, alguns clients li manifestaven que el fet de ser 
una empresa catalana era quelcom negatiu. 
En aquest sentit, cal valorar la qüestió catalana com una amenaça per a Issislen. Sense entrar 
a valorar els diferents escenaris que es podrien produir, per a l’organització és més interessant 
mantenir un clima d’estabilitat on els temes polítics tinguin la mínima afectació sobre l’activitat 
empresarial. 
 
Pel que fa a la situació política vista de forma més genèrica, cal fer menció al fet que en 
l’actualitat, tant a nivell autonòmic com nacional, hi ha força més canvis que els que hi havia en 
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el passat. Sembla que s’ha instaurat una situació en la qual canvis de legislatura abans 
d’arribar a la fi del mandat són i seran força comuns, ja que han entrat nous actors a l’escena 
política i no sempre és fàcil tancar acords entre els diferents grups parlamentaris. 
En aquest sentit, i sense que suposi una amenaça directa per a l’empresa, cal dirigir el negoci 
tenint en ment que els canvis polítics poden succeir-se de forma ràpida i, per tant, cal adaptar-
se constantment a noves situacions. S’adjunta el mapa polític actual al congrés dels diputats 
com a annex 21. 
 
En clau de sanitat, les decisions polítiques no solen tenir massa conseqüències per a Issislen, 
ja que els seus productes mai han estat subvencionats per la Seguretat Social i, a dia d’avui, no 
s’esperen canvis en aquest sentit. El programa electoral del partit polític que governa 
actualment no contempla cap mesura, a nivell sanitari, que afecti directa o indirectament el 
sector d’Issislen. 
 
Ara bé, en termes econòmics sí que hi ha decisions que podrien afectar l’empresa. Tot i que 
això s’ha tractat més concretament en la dimensió econòmica, cal fer menció que els governs 
socialdemòcrates solen tendir a mantenir una pressió fiscal més elevada. Per contra, també 
són partits que solen promocionar més les subvencions, sovint enfocades a petites empreses. 
Actualment, el PSOE, dins del seu programa electoral, incorpora la creació d’una oficina 
nacional d’emprenedoria, per potenciar els nous negocis, però també per fer arribar capital per 
a innovar i crear nous productes. Caldrà veure en què es tradueix i si hi ha implicacions 
positives per a Issislen. 
 
En general doncs, es pot considerar que la influència política en el sector en què treballa el 
laboratori és força baixa i, per tant, es pot esperar un efecte neutre en els propers anys. 
Ara bé, el clima d’inestabilitat política del país i de la comunitat autònoma s’ha de catalogar 
com a amenaça, ja que la por i la desconfiança són factors que solen incorporar reticència a la 
despesa, tant de particulars com d’empresaris. 
 
Finalment, i de forma resumida ja que es veurà amb detall a l’apartat d’accions a emprendre, 
cal tenir present l’amenaça de la guerra comercial entre Estats Units i la resta de països. En 
l’actualitat, Issislen només ven a Espanya, Portugal i Andorra, tot i que això està començant a 
canviar. 
 
Dimensió legal 
A Espanya, igual que a Europa, el sistema legal és complex. Hi ha força normativa que afecta 
els productes destinats a l’ús i consum humà. 
Malgrat no és l’objecte d’aquest pla estratègic, cal fer esment a determinats aspectes que 
incideixen en l’activitat d’Issislen. 

 Real Decret 85/2018, de 23 de febrer, el qual regula els productes cosmètics. 

 Reglament (CE) número 1223/2009 sobre productes cosmètics. 

 Notificació de Producte Cosmètic (CPNP). 

 Obligatorietat de fer un seguiment del lot del producte des que entra a producció. Cada 
caixa que l’empresa ven té una codificació que permet anar des del consumidor fins a 
l’inici de la fabricació. 

 
Resumint, malgrat els productes de l’empresa tenen la categoria de cosmètics (i no 
medicaments) cal complir amb determinats aspectes relacionats amb els béns destinats a l’ús 
en persones, que principalment giren al voltant del control i seguiment de tota la cadena de 
producció i venda. 
Cal tenir present que el Comitè Científic de Seguretat dels Consumidors de la UE (SCCS) és 
qui avalua la seguretat dels ingredients, revisant-los periòdicament, fet que exigeix treballar 
amb un nivell de qualitat molt alt. 
 
A banda, l’empresa ha de complir amb tota la normativa que afecta a les societats espanyoles. 
Al web ipyme és possible trobar la relació detallada de tota la regulació que afecta les 
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empreses, des de normativa general, passant per creació d’empreses, innovació, normativa 
laboral, aspectes fiscals, mercantils... 
 
La protecció a la propietat privada també és un aspecte clau. El laboratori disposa de patents 
que protegeixen les fórmules dels seus productes. 
 
Dimensió ètica 
Es dedicarà un apartat concret d’aquest document a Responsabilitat Social Corporativa i 
implicacions ètiques i socials. 
Es tractaran els següents temes: 

 Ètica empresarial i valors 

 Confiança dels clients 

 Publicitat ètica 

 Ingredients usats 

 Salaris i comissions 

 Producció (localització) 

 Esdeveniments solidaris 

 Col·laboracions amb hospitals 
 
Per a més informació, consultar el punt 8 d’aquest pla estratègic. 
 
Dimensió demogràfica 
Com ja s’ha exposat en veure l’oportunitat de negoci, els aspectes demogràfics són molt 
importants per a Issislen. A part dels esportistes, les persones d’edat avançada són un grup de 
clients força gran de l’empresa. 
 
L’esperança de vida, doncs, és un factor que té un gran impacte sobre el públic objectiu del 
negoci. A Espanya, per l’any 2019 l’INE calcula una esperança de vida de 80,39 anys pels 
homes i 85,74 anys per les dones. 
Actualment, i segons l’Organització Mundial de la Salut, Espanya és el segon país amb més 
esperança de vida de tot el món. Ara bé, segons un estudi elaborat per l’Institut de Medició i 
Evaluació de la Salut de la Universitat de Washington, publicat a la revista The Lancet, el país 
passaria a liderar aquest rànquing al 2040, superant a Japó, actual líder amb una esperança de 
vida de 86 anys de mitjana. 
 
Estudiant la piràmide poblacional actual i projectant-la a 10-20 anys vista, també és fàcil 
detectar que, en els propers anys, el nombre de persones de més de 65 anys serà molt elevat.  
La generació baby boom, nascuda entre el 1946 i el 1965 va ser molt nombrosa i actualment 
tenen entre 54 i 73 anys. És a dir, en els propers anys hi haurà un gran volum de ciutadans que 
estaran en un rang d’edat força avançat i, per tant, es convertiran en potencials clients de 
l’empresa. 
 
Finalment, cal esmentar la població total a Espanya. Segons l’INE, actualment al país hi viuen 
prop de 47 milions de persones, el doble que l’any 1930. S’observa una tendència creixent 
d’aquesta xifra, exceptuant els anys de grans recessions com la del 2000 i 2009. 

6.2 Anàlisi de l’entorn específic – 5 forces de Porter 

El model de les cinc forces competitives de Porter serveix per a identificar les oportunitats i 
amenaces que determinen el grau d’atractiu en una indústria, fet que ajuda a planificar 
l’estratègia competitiva. Es pot consultar el gràfic de les cinc forces de Porter a l’annex 22. 

 
Intensitat de la competència entre rivals actuals 
La indústria dels gels per al dolor muscular s’ha tornat extremadament competitiva. Quan 
Issislen va iniciar les seves operacions gairebé no hi havia competidors. Ara bé, amb el pas 
dels anys, i en veure que l’oportunitat de negoci era real, moltes empreses, petites i grans, van 
començar a crear productes similars al Quirogel. A l’annex 23 d’aquest document es pot trobar 
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una llista dels competidors actuals, tot i que n’hi ha d’altres amb quotes de mercat més 
residuals. Els principals competidors per a Issislen són el Fisiocrem, el Physiorelax i el 
Kyrocream. 
 
Per tant, en relació a la concentració de competidors cal parlar d’un nombre molt elevat dels 
mateixos i d’una competència molt intensa. 
 
Paral·lelament, la diversitat de competidors és també elevada, ja que hi ha moltes diferències 
entre estratègies, origen, mida, costos i formes de competir dels mateixos. 
 
Pel que fa a la diferenciació de producte, aquí la indústria està més fragmentada, ja que la 
composició, els efectes i les propietats dels mateixos varien força entre les diferents empreses 
del sector. 
 
Les barreres de sortida són relativament baixes ja que les empreses d’aquest sector es poden 
classificar en dos grups pel que fa als actius fixos. Les més petites, subcontracten la producció 
a laboratoris especialitzats, i les més grans disposen de la maquinària necessària per a produir, 
però aquesta es pot utilitzar per a fabricar altres productes que també comercialitzen les 
mateixes empreses. 
 
Resumint, en aquest sector cada vegada hi ha més actors, que competeixen de forma ferotge 
entre ells i que dificulten guanyar quota de mercat. Cal una estratègia clara que permeti 
diferenciar-se de la competència. 
 
Amenaça d’entrada de nous competidors 
Altes taxes de rendibilitat i creixement solen anar vinculades a l’aparició de nous competidors. 
Això és exactament el que va passar anys enrere, quan Issislen facturava més del doble del 
que factura en l’actualitat i la competència era molt més petita. 
Els factors que determinen la possibilitat que entrin noves empreses són les barreres d’entrada 
i la reacció dels competidors. 
 
Pel que fa a les barreres d’entrada cal analitzar el següent: 

 Economies d’escala: els fabricants de gels i cremes redueixen força el preu per Kg de 
producció a mesura que el volum demandat augmenta. Els marges per a les empreses 
que comercialitzen aquest tipus de productes es redueixen significativament si 
produeixen poca quantitat del mateix i, per tant, els nous competidors necessiten una 
inversió força alta per entrar al mercat, amb el risc associat a baixes vendes que això 
suposa. 

 Desavantatges en costos diferents de les economies d’escala: l’accés a les matèries 
primeres depèn en gran mesura dels ingredients de fabricació, fet que varia molt entre 
les diferents empreses. 
Ara bé, el que sí que és complicat és tenir accés als laboratoris fabricants. Com s’ha 
esmentat, en relació als actius fixos hi ha dos tipus d’organitzacions, les que disposen 
de fabricació pròpia i les que subcontracten la producció. És d’esperar que els nous 
competidors subcontractin la producció, però els laboratoris fabricants solen ser 
reticents a afegir referències a la seva cadena de producció, ja que els suposa força 
problemes logístics i de gestió interna, en augmentar la complexitat de les operacions. 
Finalment, cal recordar que les fórmules estan patentades i, per tant, no és senzill crear 
productes nous. 

 Necessitats de capital: aquesta indústria no es caracteritza per ser excessivament 
intensiva en capital, especialment si es subcontracta la producció. 

 Diferenciació de producte: els clients d’aquests productes solen ser força fidels a les 
marques que els han donat bons resultats i això dificulta l’aparició de nous 
competidors. 

 Accés als canals de distribució: els distribuïdors existents són força exigents, ja que 
comercialitzen moltes referències, no només de gels per a dolor muscular i, per tant, 
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solen demanar marges grans als nous actors, fet que les noves empreses no sempre 
poden oferir. 

 Política governamental: no hi ha restriccions establertes en l’actualitat. 
 
D’altra banda, en relació a la reacció dels competidors ja establerts, destaquen: 

 La disponibilitat de recursos ociosos per a defensar-se: no és fàcil determinar la 
liquiditat o la capacitat d’endeutament de tots els actors del mercat, però és clar que els 
més grans disposen de certa capacitat d’endeutament i, sobretot, d’avantatges amb els 
distribuïdors. 

 La tradició de represàlies: les entrades de nous competidors al mercat han anat 
associades, normalment, a baixades de preu i campanyes de publicitat agressives. 

 
Amenaça de nous productes substitutius 
Partint de la situació actual, l’amenaça de productes substitutius per a Issislen és relativament 
baixa. La indústria ja compte amb molts productes competidors, malgrat hi ha diferències entre 
ells. 
En aquest punt, ja és força difícil que apareguin nous actors que facin la competència directa a 
Issislen. 
 
Els medicaments solen ser les solucions alternatives als gels, tot i que produeixen efectes 
secundaris nocius, en menor o major mesura. 
Hi ha altres alternatives per fer desaparèixer el dolor, com són els estiraments i la tonificació 
dels músculs, malgrat això és complementari a l’ús de productes cutanis. 
Finalment, les sessions de fisioteràpia també es podrien considerar com substitutives, però ja 
fa molts anys que existeixen aquestes pràctiques i, per tant, la situació sembla estabilitzada. A 
més, requereixen d’una inversió de temps i de diners molt superior. 
 
També es podria tenir en compte la medicina alternativa, però la comunitat científica encara no 
ha contrastat la seva eficàcia real i, per tant, a dia d’avui, és més aviat una qüestió de fe, 
mentre que els resultats dels hidrogels estan plenament contrastats. 
 
És a dir, per una banda, sembla difícil que el producte substitutiu millori les prestacions de 
l’actual. D’altra banda, també és força complicat competir en preu en aquest sector. 
 
Finalment, els clients solen ser força fidels a les solucions que els funcionen i, per tant, són 
contraris a canviar a menys que hi hagi una gran diferència de preu o qualitat, cosa que sembla 
poc probable actualment. 
 
Poder negociador dels clients 
Per a entendre quin és el poder que tenen els clients cal tenir en compte les variables que 
s’analitzaran a continuació, sense oblidar que quan es parla de clients es fa referència al 
consumidor final del producte però també a distribuïdors i professionals: 

 Que estiguin molt concentrats: aquest no és el cas del sector estudiat, ja que els clients 
estan molt dispersos, tant els particulars com els professionals. 

 Que comprin en grans volums: alguns distribuïdors sí que compren volums força grans 
de producte però la majoria de clients fan compres petites i, per tant, el seu poder 
negociador és molt baix. 

 Que els productes estiguin molt poc diferenciats: tot i que a simple vista pot semblar 
que hi ha molts productes iguals, la realitat és que les persones que pateixen dolències 
són capaces de discernir perfectament els efectes de cada un dels gels que es 
comercialitzen, mostrant una clara preferència per aquells que proporcionen resultats 
efectius. I no només la capacitat recuperadora és important, sinó que hi ha diferències 
entre color, olor, textura i tipus d’envàs. 

 Que hi hagi una amenaça d’integració vertical cap enrere: és pràcticament impossible, 
ja que ni distribuïdors, ni professionals ni particulars tenen la capacitat de produir el gel, 
tant per la falta dels elements necessaris per a fer-ho com pel fet que són productes 
patentats, sense oblidar les certificacions requerides. 
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 Que hi hagi productes substitutius: hi ha molts tipus de gels analgèsics així com de 
solucions per al dolor, tot i que no sempre disposen d’un nivell alt de qualitat. Sense 
dubte hi haurà clients que trobaran alternatives al mercat, però també n’hi ha d’altres 
que no podran prescindir de la fórmula que proporciona solucions als seus problemes i, 
en aquests casos, és més difícil trobar un substitut. 

 Que el producte sigui emmagatzemable: es tracta de béns que tenen una data de 
caducitat, encara que aquesta sol ser força dilatada. Ara bé, emmagatzemar producte 
és quelcom que només es poden permetre grans distribuïdors, ja que els professionals 
i particulars compren només allò que necessiten en un termini que no sol excedir els 2-
4 mesos. De tota manera, avui dia els distribuïdors d’Issislen solen treballar amb un 
estoc baix i moltes referències diferents, de manera que funcionen pràcticament sota 
comanda. 

 Que el producte que es compra no sigui important per als clients: el sector de la salut i 
el benestar sempre s’ha considerat defensiu, ja que les persones no volen prescindir 
d’aquests productes encara que la situació econòmica personal o macroeconòmica 
sigui desfavorable. Òbviament sempre hi ha excepcions però per norma general, la 
majoria de persones, qualifiquen els productes relacionats amb la salut com a molt 
importants. 

 Que els clients disposin d’informació completa en la transacció: els clients coneixen el 
preu i les promocions existents, però no tenen informació sobre marges, temps de 
fabricació, estoc existent del laboratori o necessitats de liquiditat del mateix, de manera 
que no disposen de dades que els permetin plantejar negociacions agressives. 

 
Així, doncs, per tot l’esmentat, es pot afirmar que el poder negociador dels clients és força baix. 
 
Poder negociador dels proveïdors 
Issislen treballa amb molts tipus de proveïdors diferents tot i que els més rellevants són els 
laboratoris fabricants del producte i els subministradors d’envasos. Per tant, l’anàlisi dels 
factors d’aquest apartat es farà tenint en compte aquests proveïdors: 

 Que estiguin molt concentrats: els laboratoris han de complir amb tot un seguit de 
requeriments per a poder produir i no n’hi ha masses, fet que els dóna cert poder 
negociador. Ara bé, Issislen treballa amb diversos agents, de manera que el risc està 
força diversificat ja que es podria passar part de la producció d’un a un altre sense 
gaire dificultats. 
Els proveïdors d’envasos, per contra, no estan gens concentrats. 

 Que els comprin en volum petits: tant pel que fa a la fabricació com a l’envàs, es 
treballa amb comandes d’un volum mitjà. En aquest sentit, volums superiors 
proporcionarien més poder a Issislen. Tots els proveïdors de l’empresa ofereixen 
descomptes substancials en el preu per Kg o per unitat en funció del volum. 

 Que els productes estigui molt diferenciats: és factible trobar un altre proveïdor sense 
assumir costos elevats. Ara bé, malgrat no sigui informació pública, per a Issislen és 
preferible continuar treballant amb els mateixos ja que mantenir els nivells de qualitat 
és prioritari per l’empresa, i és preferible pagar una mica més que arriscar-se a un 
canvi que no sigui totalment satisfactori. 

 Que hi hagi una amenaça d’integració vertical cap endavant: impossible, ja que els 
productes estan protegits per patents. 

 Que el producte no sigui emmagatzemable: el producte ho és i, de fet, sovint es 
realitzen comandes que s’emmagatzemen per aprofitar els preus unitaris de volums 
més elevats. 

 Que el producte que venen sigui molt important per al client: tant l’envàs com la matèria 
primera són clau per a Issislen, i és impossible prescindir de cap dels dos. 

 Que els proveïdors disposin d’informació completa en la transacció: en aquest cas, els 
proveïdors tenen més informació dels clients, tot i que les dades de què disposen no 
suposen una amenaça per l’empresa. 

 
En resum, els proveïdors d’envasos no tenen un gran poder de negociació però els fabricants 
del producte sí. Aquests darrers tenen un cert avantatge, ja que estan més concentrats i, a part, 
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Issislen no es pot permetre errades en la fabricació, fet que sempre dificulta plantejar un canvi 
de proveïdor. 

6.3 Anàlisi de la competència 

Tal com s’ha constatat a l’apartat anterior, durant l’última dècada la competència del sector ha 
augmentat substancialment. 
Quan es va fundar Issislen, la gent solia associar les dolències físiques al consum de 
medicaments. En els darrers anys, això ha anat canviat força, i les persones consideren altres 
opcions, des de productes naturals fins a medicina alternativa. 
L’auge per l’esport també va contribuir a què aquests productes guanyessin popularitat i, per tot 
això, moltes empreses van decidir incorporar gels analgèsics a la seva cartera de productes. 
 
Actualment, la situació és extremadament competitiva ja que hi ha infinitat d’opcions 
disponibles al mercat. És cert que hi ha diferències importants entre els diferents productes, 
tant pel que fa a la qualitat com a les propietats o el preu, però això només es comprèn quan 
els consumidors ja estan familiaritzats amb aquest tipus de solucions. 
 
Issislen encara manté part dels clients que havia tingut però, observant els comptes anuals i 
comparant-los amb els de fa més d’una dècada, és clar que l’augment de competidors li ha 
passat factura. Les vendes també s’han reduït per altres factors com la manca d’esforços 
comercials i la poca adaptació a les tendències actuals del mercat, especialment pel que fa a 
l’ús de les xarxes socials, el comerç online i les TIC. 
 
En l’apartat anterior (i el corresponent annex) s’han esmentat els principals actors del sector 
dels gels analgèsics. Ara bé, per a desenvolupar aquest punt cal tenir present que: 

 Els competidors més directes del Quirogel (Issislen) són el Fisiocrem, el Physiorelax i el 
Kyrocream. 

 El clar líder d’aquest sector i qui domina el mercat actual és el Fisiocrem (Uriach).  
 
Tenint en compte els 3 competidors que s’acaben d’esmentar és possible crear la matriu del 
perfil competitiu següent: 
 
     Gràfic 7. Matriu del perfil competitiu 

 
     Font: elaboració pròpia a partir de plantilla disponible a plan negocios (consultar bibliografia) 
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Les dades numèriques per l’elaboració de la matriu es troben a l’annex 24. 
Per a posar en context els atributs estudiats s’inclou una petita descripció dels mateixos: 

 Qualitat: s’ha tingut en compte la composició del producte i els efectes del gel. 

 Disponibilitat: facilitat per als clients d’adquirir el producte. 

 Formats: número d’opcions de format i envasos disponibles. 

 Visibilitat: fa referència a si el producte és molt conegut o no (publicitat, promoció 
d’esdeveniments...). 

 Viscositat: textura i absorció del gel. Quan més ràpida és l’absorció millor puntuació. 

 Atenció: atenció personalitzada al client, tant particular com professional. 

 Fred i calor (2 en 1): les marques que obliguen a comprar dos productes per separat 
obtenen pitjor puntuació. 

 Experiència: anys de l’empresa al sector. 

 Preu: millor puntuació quant més baix és el preu de venda al públic. 

 Promocions: estudia si l’empresa sol realitzar promocions o descomptes. 
 
De la matriu anterior és fàcil adonar-se que Issislen destaca pel que fa a qualitat del producte, 
disponibilitat de formats, viscositat, atenció personalitzada i experiència. 
Els resultats obtinguts amb el Quirogel són molt bons, l’empresa disposa de formats que 
s’adapten a totes les necessitats, el producte s’absorbeix ràpidament i no taca la roba. Per la 
mida de l’empresa, pot proporcionar una atenció totalment personalitzada a cada client 
professional, fet que no poden fer altres competidors. Ara bé, cal millorar en la disponibilitat del 
producte, la visibilitat i les promocions. 
 
Un dels punts dèbils de l’empresa és que no té capacitat econòmica i logística per posar el 
producte a totes les estanteries de les farmàcies, parafarmàcies i herbolaris del país. Això fa 
que hi hagi clients que demanin el producte però quan veuen que s’han d’esperar uns dies, 
decideixin comprar el de la competència. 
També cal millorar en visibilitat, tot i que és complicat perquè la publicitat, especialment a la 
televisió, és força cara. 
 
Pel que fa als competidors, tots tenen punts dèbils i punts forts, tot i que el Fisiocrem destaca 
com a clar vencedor dins d’aquest sector. 
Sense dubte, el que l’ha fet posicionar-se com a líder ha estat la gran publicitat que ha fet 
l’empresa juntament amb la disponibilitat del producte (que es troba fins i tot als supermercats). 
Quan al darrere d’un producte hi ha una gran empresa amb una forta capacitat econòmica i 
logística és més fàcil poder fer una inversió potent, que permeti deixar molts expositors en 
dipòsit o fins i tot assumir pèrdues inicials per regalar producte a professionals amb l’objectiu de 
guanyar quota de mercat ràpidament. 
Òbviament, no tot és la capacitat econòmica i logística, ja que si el producte no agrada, tard o 
d’hora es notarà en les vendes. 
 
Per tant, es pot prendre el Fisiocrem com a exemple per intentar veure què pot millorar Issislen 
per remuntar la xifra de negoci actual i aconseguir un creixement que permeti recuperar el nivell 
d’ingressos del passat. 
 
Per aquest motiu s’ha realitzat un quadre de posicionament estratègic (Graf. 8) en comparació 
amb l’empresa líder. Les dades numèriques de l’estudi es troben a l’annex 25 que acompanya 
aquest document. Cal recordar que quant més alt sigui el número de cada atribut millor. 
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        Gràfic 8. Quadre estratègic (Issislen – Uriach) 

 
        Font: elaboració pròpia a partir de plantilla disponible a plan negocios (consultar bibliografia) 

  
Amb totes les dades estudiades és factible començar a pensar en quins aspectes caldria 
millorar, fet que servirà de recolzament quan calgui plantejar les propostes i els objectius a 
assolir, en els últims punts d’aquest pla estratègic. 

6.4 Diagnòstic – Model DAFO 

Per tancar l’apartat d’anàlisi de la situació actual, cal fer un diagnòstic de la mateixa. La 
informació recollida en els apartats anteriors servirà per a confeccionar la matriu DAFO (graf. 
9), que alhora ajudarà a determinar en quins aspectes cal centrar els esforços si es volen 
assolir els objectius plantejats en aquest pla estratègic, aprofitant les fortaleses i oportunitats 
existents. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la plantilla disponible a Canva (consultar bibliografia) 

 
Es dedicarà el pròxim apartat d’aquest pla estratègic a presentar propostes de millora del 
negoci que serviran per a donar compliment als objectius establerts a l’inici del mateix. 
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7 PLA D’ACCIÓ 

Tal com s’ha especificat a l’inici d’aquest document, l’objectiu principal que es persegueix amb 
aquest pla estratègic és estudiar la situació actual de l’empresa i, en cas necessari, proposar 
solucions per a remuntar les vendes de l’empresa. Aplicar els coneixements adquirits al grau 
d’ADE i assumir el comandament de l’empresa, facilitant la marxa de l’actual directora, són els 
objectius secundaris. Després d’estudiar a fons la situació, queda clar que cal emprendre 
mesures per a incrementar la facturació actual. 
 
Aplicant el conegut sistema SMART per als objectius, aquests prenen la següent forma: 
 
Taula 3. Objectius del pla estratègic - SMART 

S (Específic Augmentar la xifra de 
negoci de l’empresa 

Posar en pràctica els 
coneixements 
adquirits al grau  

Substituir l’actual 
CEO de l’empresa 

M (Mesurable) 50-70% Nombre d’assignatures 
del grau usades durant 
el TFG 

La mesura serà el canvi 
quan quedi efectuat 

A (Assequible) Possible si s’apliquen 
diverses mesures que 
es presentaran a 
continuació 

Assolit, ja que s’han 
treballat moltes de les 
matèries del grau 

Ja s’ha tractat amb la 
direcció actual i, per 
tant, està clar que es 
durà a terme 

R (Rellevant) Determinant per a la 
supervivència de 
l’empresa 

Rellevant a nivell 
personal, per veure la 
utilitat de tots aquests 
anys d’esforços 

La directora actual es 
jubila i l’empresa 
necessita algú al 
capdavant 

T (Temps determinat) 3-5 anys 5 mesos durant el TFG 
+ continuïtat un cop 
treballant a l’empresa 

En un període de 12 
mesos, després de 
finalitzar el TFG 

Font: elaboració pròpia 
 

En referència al segon objectiu, s’ha fet ús d’un 25% dels materials del grau per a desenvolupar 
aquest document i es preveu que els coneixements adquirits durant els estudis siguin del tot 
rellevants per al desenvolupament professional dins l’organització. 
 
Es donarà compliment al tercer objectiu d’aquí 1 any aproximadament. Un cop finalitzat el pla 
estratègic, la direcció de l’empresa serà compartida entre les dues persones especificades, 
malgrat una combinarà l’actual feina amb aquest nou projecte. Un cop transcorregut aquest 
termini, el canvi quedarà efectuat. 
 
Així, doncs, a partir d’aquí se centraran els esforços d’aquest apartat a definir les accions que 
permetran assolir l’objectiu principal, que en definitiva és el més important, ja que si no canvia 
la tendència actual, no es podrà garantir la supervivència de l’empresa. 
 
 
BRAINSTORMING 
Tal com afirmen molts autors, una pluja d’idees és molt útil quan es realitza un pla d’empresa o 
un pla estratègic. Intentar aglutinar un nombre elevat d’idees augmenta la probabilitat d’acabar 
trobant solucions clau per als problemes que es plantegen. 
Probablement, algunes de les idees sorgides inicialment, no s’acabaran duent a terme, però no 
s’ha de descartar res fins que no s’hagi analitzat amb una mica més de profunditat. 
 
A continuació es llisten les diferents propostes que es podrien dur a terme per a donar 
compliment a l’objectiu principal del pla estratègic. 
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 Creació de botiga online 

 Adquisició de furgoneta pròpia 

 Vendre a altres països/continents 

 Contractar un comercial per la zona de Catalunya 

 Disminuir el sou del director general 

 Implementar un sistema ERP o similar 

 Associar-se amb algun gran grup empresarial 

 Patrocini d’esdeveniments esportius i col·laboracions amb gimnasos i similars 

 Anuncis a aplicacions per a telèfons intel·ligents 

 Ampliar la meva formació, especialment en aspectes comercials 

 Portar la comptabilitat de l’empresa a nivell intern 

 Contactar amb comercials autònoms 

 Crear objectes de publicitat de l’empresa (bosses del corredor, material d’oficina, 
tovalloles...) 

 Utilitzar la plataforma Amazon per vendre per Internet 

 Crear un nou producte per ampliar la cartera de l’empresa 
 
ELECCIÓ DE PROPOSTES 
Després d’analitzar amb més deteniment les idees anteriors i debatre-les amb la propietària, 
s’ha decidit que les que es tiraran endavant seran les següents: 

1. Creació de botiga online pròpia. 
2. Exportació a altres països. 
3. Contractar un comercial per la zona de Catalunya. 
4. Disminuir el sou del director general i afegir un component variable al mateix. 
5. Modernitzar la gestió interna de l’empresa, amb programari específic (ERP). 
6. Ampliar la meva formació. 
7. Portar la comptabilitat de l’empresa a nivell intern. 

 
Per tant, les estratègies de creixement escollides seran la penetració del mercat i el 
desenvolupament del mercat, que consisteixen a incrementar les vendes dels productes ja 
existents al mercat en el qual es competeix i assolir nous mercats per als productes actuals, 
respectivament. 
 
La resta de propostes no s’han seleccionat per diversos motius, com ara costos, dificultats 
tècniques o logístiques, baixes expectatives pel que fa a creixement d’ingressos o senzillament 
per intentar concentrar els esforços i els recursos en allò que sembla més prometedor. 
 
A continuació, es desenvoluparà cada proposta de forma individual. Per a mantenir una 
estructura homogènia, per a cada acció s’analitzaran els següents conceptes: 

 Descripció: explicació breu sobre què consisteix la proposta. 

 Temps: període esperat en el qual caldrà dur a terme la proposta. 

 Estat: cada acció podrà estar finalitzada, en desenvolupament o pendent d’iniciar. 

 DAFO: debilitat/amenaça que es vol combatre o fortalesa/oportunitat que es vol 
explotar. 

 Impacte a pèrdues i guanys: ingressos i despeses esperades. 

 Dificultats: tipus i nivell de dificultat que presenta la proposta. 

 Tasques concretes: llistat d’accions que caldrà dur a terme per a donar compliment a la 
proposta. 

 Altres: informació addicional que calgui afegir. 
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7.1 Acció 1 – botiga online pròpia 

 Descripció: la primera acció que es durà a terme a l’empresa serà crear una botiga 
online pròpia. Avui dia, les eines informàtiques existents permeten crear una botiga en 
xarxa en pocs passos i sense massa dificultat. 
De plataformes de venda en línia n’hi ha de molts tipus i preus. Tenint en compte que 
és difícil estimar quin serà l’impacte d’aquesta eina, en primera instància s’optarà per a 
una de les opcions més econòmiques, que es crear una botiga a partir de proveïdors 
que faciliten plantilles adaptables. Després d’analitzar diverses possibilitats, s’ha optat 
per dur a terme aquesta proposta amb Shopify. 
Shopify és una empresa canadenca de comerç electrònic que proporciona múltiples 
utilitats a les empreses que volen vendre per Internet. Aquesta plataforma permet crear 
una botiga online i disposa de diferents eines que complementen el servei, com ara: 

o Adaptació de la botiga a tots els estàndards actuals (pàgina web 
tradicional, telèfons intel·ligents, tauletes...). 

o Eines analítiques sobre els clients i les vendes, com poden ser el temps 
que passen a la web, d’on provenen els usuaris, vendes per regió, mètodes 
de pagament més usats... 

o Eines de màrqueting i SEO 
o Sistema de gestió d’inventaris 
o Aplicació per a telèfons 
o Suport les 24h del dia 
o Compatibilitat amb la majoria dels sistemes de pagament: Apple Pay, 

Google Pay, American Express, Mastercard, Visa i Paypal 

 Temps: entre 1-2 mesos per a crear la plataforma i posar-la en funcionament. Uns 15 
dies addicionals per negociar les condicions dels enviaments amb les empreses de 
transport que treballa Issislen habitualment. 

 Estat: finalitzat. En el moment de redactar aquest pla estratègic, ja fa gairebé 2 mesos 
que la botiga està en funcionament. Donada la situació de l’empresa, es va acordar 
amb la direcció que hi hauria propostes que s’haurien d’engegar el més aviat possible. 
Cal fer menció al fet que el temps previst pel projecte (1-2 mesos) es va escurçar molt, i 
en 15 dies es va finalitzar tot el procés. La facilitat d’ús de la plataforma i la ràpida 
negociació amb l’empresa de transport van permetre retallar dies al calendari. 

 DAFO: les debilitats i amenaces que es pretenen combatre són precisament la manca 
de botiga en xarxa del laboratori en un món en el qual el comerç electrònic no només 
és el futur, sinó també el present de la major part de negocis i consumidors. Tal com 
s’ha constatat en apartats anteriors, el comerç electrònic fa anys que presenta taxes de 
creixement anual de dos dígits. 

 Impacte a pèrdues i guanys: les despeses són clares, 29$ mensuals per tenir oberta 
la plataforma (uns 26€ aproximadament). A això se li ha de sumar un petit percentatge 
de cada compra que facin els clients que cal pagar a l’empresa per a fer ús dels 
sistemes de pagament (que es repercutirà al client final). Finalment, l’augment de 
despeses de transport en funció de les vendes efectuades. 
Per tant, cal preveure unes despeses anuals d’uns 312€ (26x12) + costos de transport. 
En relació als ingressos, durant els dos mesos complets de funcionament, la botiga ha 
contribuït a augmentar un 5% la facturació mensual. 
Donat que només s’ha publicitat a través de les xarxes socials, un enllaç a la pàgina 
web de l’empresa i impresos que s’han repartit en alguns dels negocis on es 
comercialitza el producte, s’estima que aquest percentatge arribi a ser d’un 10% un cop 
estigui més consolidada. 

 Dificultats: calen uns coneixements informàtics mitjans per a posar en funcionament la 
plataforma i gestionar-la posteriorment. Jo sempre m’he defensat bé amb les noves 
tecnologies i podré fer-me càrrec d’aquest projecte sense problemes. També seria 
possible comptar amb el suport informàtic extern de què disposa el laboratori. 
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 Tasques concretes 
o Crear la plataforma utilitzant l’eina Shopify 
o Configurar els sistemes de cobrament i pagament 
o Negociar amb l’empresa de transport les condicions dels nous enviaments 
o Mantenir els inventaris actualitzats a la web 
o Gestionar les comandes rebudes 
o Atendre les consultes o reclamacions dels clients 

 Altres: cal destacar que la botiga online ha estat un èxit durant aquests primers mesos, 
i això que la inversió ha estat mínima. Tenint en compte la tendència del comerç 
electrònic caldrà tenir present que, en un futur, potser s’hauria de pensar en contractar 
una empresa especialitzada perquè desenvolupés una botiga en línia molt més 
professional i amb més visibilitat (usant estratègies de posicionament de més nivell), 
malgrat això implica una despesa de diversos milers d’euros. 
S’adjunta l’enllaç a la botiga. Es pot visualitzar una imatge de la plataforma Shopify a 
l’annex 26. 

7.2 Acció 2 – exportació a nous mercats 

 Descripció: És evident que davant la competitivitat actual les empreses no poden 
conformar-se en vendre al seu mercat més local. Per aquest motiu, s’ha decidit 
exportar el PH-Quirogel als Estats Units. 
Probablement aquesta és l’acció més ambiciosa de totes les que es presentaran, tant 
per magnitud com per dificultats, tot i que també és molt prometedora i ajudarà a 
diversificar les vendes de l’organització. 
Malgrat caldria dedicar nombroses pàgines a parlar només d’aquesta proposta, 
s’intentarà presentar un resum que contingui les dades més rellevants del projecte. 
La idea és comercialitzar el Quirogel a botigues físiques dels Estats Units. 
Per a fer-ho, caldrà complir amb tots els aspectes legals i administratius que això 
comporta: tràmits duaners, registre de la marca al continent, aprovació per part de la 
FDA (Food and Drug Administration), contracte amb el venedor en destí etcètera. 
Per aquest motiu, s’ha planificat un viatge a Virgínia, a la seu de l’empresa Registrar 
Corp, que és l’entitat que guiarà a Issislen durant tot el període d’aprovació del 
producte per part de les autoritats americanes. 
S’aprofitarà el viatge per a visitar diversos clients que han mostrat interès després de 
contactar amb ells. 
Un cop l’agència d’aliments i medicaments americana aprovi la comercialització del 
producte, es realitzarà el primer enviament als clients. 

 Temps: 2-18 mesos. Els primers tràmits administratius i l’aprovació per a poder 
realitzar el primer enviament es poden completar en 2-4 mesos, però cal donar un 
marge d’un any i mig per veure com evoluciona la proposta i calibrar bé dificultats o 
requeriments addicionals que puguin sorgir.  

 Estat: en desenvolupament. En el moment de redactar aquest document, ja s’han dut a 
terme els primers passos del projecte d’exportació. 
Al setembre es va fer el primer viatge a Estats Units. Va ser un èxit ja que, no només 
es van poder realitzar tots els tràmits necessaris per a començar l’exportació, sinó que 
es van tancar acords amb 3 clients diferents. 
Al novembre es va fer el primer enviament per valor de 5.000€ i el producte s’està 
venent amb relativa facilitat. 
L’economia americana es troba en un punt d’eufòria total, segons indiquen les seves 
dades macroeconòmiques. La taxa d’atur es troba a mínims històrics (annex 27) i el 
creixement del PIB és constant des de la recessió viscuda fa 10 anys (annex 28) 
Per tant, i sense oblidar la prudència, tot sembla indicar que la situació continuarà 
essent favorable per a Issislen durant els propers mesos. 

 DAFO: amb aquesta proposta es fa front a la pobra diversificació geogràfica de 
l’empresa. Ara bé, també cal tenir present l’amenaça de la guerra comercial que, 
malgrat no sembla afectar directament a Espanya ni als productes cosmètics, està 
causant problemes econòmics importants a escala mundial. 

https://issislen.myshopify.com/
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 Impacte a pèrdues i guanys: s’obviaran les despeses inicials que s’han imputat al 
compte de pèrdues i guanys del 2019. Aquestes han estat: registre de la marca, 
aprovació del producte, transport i allotjament de dues persones als Estats Units. 
A partir d’aquest moment, les despeses més importants que caldrà tenir en compte 
seran la renovació anual del producte a la FDA a través de Registrar Corp amb un cost 
de 1.000$ (uns 900€ aproximadament segons el tipus de canvi actual) i el transport 
(incloent assegurança, despeses duaneres...). 
Puntualment podran ser necessaris viatges addicionals per a captar nous clients, tot i 
que no es preveuen a curt-mitjà termini. 
D’altra banda, els ingressos es poden quantificar en uns 3.000€ mensuals inicialment, 
amb expectatives de creixement força interessants. 

 Dificultat: alta. En aquest cas, hi ha moltes dificultats diferents que requereixen 
contractar serveis externs especialitzats. Es poden classificar com a dificultats legals, 
administratives i logístiques. 

 Tasques concretes 
o Registrar la marca i el producte a Estats Units 
o Aconseguir l’aprovació del producte per part de la FDA 
o Signar els primers contractes amb clients 
o Realitzar tots els tràmits que permetin la sortida del producte d’Espanya 

 Altres: en aquest cas, el camp altres podria ocupar diverses pàgines, ja que en només 
pocs mesos hi ha multitud de circumstàncies que caldria tenir en compte. De tota 
manera, es farà esment de tres aspectes que cal tenir presents: 

o En primer lloc, hi va haver un problema important alhora de fer la primera prova 
d’exportació. La FDA va aprovar el Quirogel com a medicament, mentre que a 
Espanya és tractat com a producte cosmètic. Això, que pot semblar un detall 
sense importància, va causar que els inspectors de duanes prohibissin el 
primer enviament que es va intentar fer. 
Com que la categoria del producte que surt d’Espanya ha de coincidir amb la 
categoria del producte que entra a un país tercer, va ser necessari fabricar el 
Quirogel com a medicament. És a dir, totes les unitats fabricades com a 
cosmètic es van retornar al magatzem d’Issislen i es van destinar a la venda al 
mercat domèstic. Paral·lelament, es va haver de fabricar el Quirogel amb la 
mateixa composició però registrat com a medicament perquè pogués sortir del 
país. 

o Sovint, petits requeriments tècnics o legals obliguen a realitzar canvis a les 
organitzacions. En aquest cas, considerar el Quirogel com a medicament no 
subjecte a prescripció mèdica va implicar que calia modificar la serigrafia del 
mateix, afegint una creu de color verd, obligada als Estats Units en funció de la 
categoria del producte. Sortosament, el canvi de serigrafia va ser molt fàcil de 
dur a terme i la fórmula del producte no es va haver de modificar. S’adjunta 
com a annex 29 la comparativa de les dues serigrafies en el format de tub de 
75ml. 

o Finalment, cal fer esment a les traves administratives de les diferents 
administracions i que sovint són font de crítiques durant l’activitat emprenedora 
al nostre país. 
De tots els tràmits que han estat necessaris per a poder vendre el producte en 
un altre continent, els més complicats han estat els imposats pel govern 
espanyol. Crida l’atenció que el procediment per aprovar un producte nou i 
registrar una marca en un altre continent hagi estat més àgil que els tràmits 
duaners per a poder exportar-lo. Sense dubte, cal que les administracions 
públiques facilitin les gestions que particulars i empreses han de fer alhora de 
complir amb els requisits legals i administratius si es vol potenciar l’activitat 
empresarial i exportadora del país. 
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7.3 Acció 3 – comercial zona Catalunya 

 Descripció: es tracta de contractar un comercial per a impulsar les vendes a 
Catalunya. En el passat, la regió havia estat molt important per al laboratori i gran part 
de les vendes es realitzaven allà. Amb el pas del temps, i per manca d’accions 
comercials, es van anar perdent clients i en l’actualitat la quota de mercat a la 
comunitat autònoma és molt baixa. 
L’objectiu principal és captar nous clients i mantenir els existents. 

 Temps: 1-2 mesos des que es comenci a buscar el candidat fins que s’incorpori a 
l’empresa i finalitzi una petita formació inicial. 

 Estat: pendent d’iniciar. Encara no s’ha endegat la recerca del comercial, es preveu 
fer-ho a partir de febrer de 2020.  

 DAFO: es preveu combatre el decreixement d’ingressos i la manca d’accions 
comercials constatades durant el diagnòstic del punt 6 d’aquest pla estratègic. 
Paral·lelament, es vol aprofitar la possibilitat de créixer orgànicament així com 
l’augment de la consciència per la salut i la preferència per a productes naturals. 

 Impacte a pèrdues i guanys: les despeses per a l’empresa vindran en forma de sou i 
Seguretat Social. A banda, el comercial farà servir el vehicle de l’empresa, fet que 
incrementarà la despesa en manteniment i benzina. 
Dins el sou, es preveu una part fixa i una variable en funció d’uns objectius que es 
marcaran a l’inici de cada exercici. La part fixa consistirà en 20.000€ bruts anuals i la 
variable en un 5% de la facturació aconseguida a partir d’un mínim. La Seguretat Social 
a càrrec de l’empresa serà aproximadament d’un 30% del sou brut anual del 
treballador. 
Pel que fa a les despeses de transport, s’espera que aquestes representin uns 300-
400€ mensuals. 
Els ingressos vindran per l’augment de vendes que aconsegueixi el comercial. S’espera 
que la facturació augmenti uns 2.000-4.000€ mensuals, tenint en compte les 
possibilitats de creixement dins de la comunitat autònoma. 

 Dificultat: baixa. Caldrà penjar l’oferta de feina en alguns dels portals de més tirada 
actualment i realitzar les entrevistes. 

 Tasques concretes 
o Creació de l’oferta de treball a Internet 
o Realització d’entrevistes 
o Passar a gestoria les dades per la contractació 
o Formació inicial sobre el funcionament de l’empresa i la cartera de productes 
o Seguiment dels objectius del treballador 

 Altres: per motius personals, hi ha molt bona relació amb el director general de Nicolis 
Project a Espanya. Aquesta empresa es dedica a comercialitzar i instal·lar etiquetes 
electròniques a diferents tipus de negocis. Les farmàcies són uns dels clients més 
importants d’aquesta organització. Gràcies a això, s’ha pogut establir contacte amb dos 
comercials autònoms amb molta representació a la província de Barcelona que estan 
disposats a afegir el PH-Quirogel a la seva cartera de productes. 
Malgrat encara és molt aviat per a fer estimacions, la figura del comercial autònom 
podria ajudar a impulsar les vendes dins d’aquesta regió. És d’esperar que l’augment 
de facturació per aquesta via no sigui tant alta com amb un comercial propi però els 
costos seran més baixos i 100% variables en funció de la quantitat venuda. 

7.4 Acció 4 – reducció del sou del director general 

 Descripció: en aquest cas l’acció és simple, es tracta de reduir el sou que cobrarà el 
director general. Al principi també es va valorar l’opció d’afegir un component variable 
al mateix però finalment s’optarà per la retribució en forma d’accions de l’empresa en 
funció de l’acompliment dels objectius plantejats en aquest pla estratègic. Més 
endavant s’estudiarà la possibilitat d’afegir el component variable. 
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 Temps: la reducció es farà efectiva a partir de gener de 2021, aprofitant el canvi de la 
persona al capdavant del negoci. 

 Estat: pendent d’iniciar. 

 DAFO: s’aprofita l’estructura organitzativa simple, plana i flexible per a prendre 
aquestes decisions de forma àgil. El fet de tractar-se d’un negoci familiar també ajuda a 
tractar aquests aspectes de manera més informal. 

 Impacte a pèrdues i guanys: s’ha acordat que la reducció serà de 5.000€ bruts anuals 
i, per tant, la Seguretat Social a càrrec de l’empresa també es veurà rebaixada en uns 
1.500€ addicionals. És a dir, suposa un estalvi d’uns 6.500€ anuals per al laboratori. 

 Dificultat: baixa. El nou director ja ha estat informat de les condicions salarials. 

 Tasques concretes 
o Acordar les condicions entre les parts 
o Informar a la gestoria quan es faci el nou contracte 

7.5 Acció 5 – modernitzar sistemes de gestió interna 

 Descripció: a dia d’avui, l’empresa encara porta tot el control intern amb paper i 
bolígraf, i algunes eines informàtiques molt bàsiques. 
Tal com es treballa en l’actualitat, és impossible tractar la informació per a generar 
coneixement. També es fa molt complicat poder gestionar bé totes les operacions del 
negoci (demanda de producte nou, control d’inventaris, comptabilitat interna, 
comandes, seguiment de clients...). 
Aquests fets, no només dificulten l’anàlisi de paràmetres que podrien ajudar a millorar 
el negoci, sinó que produeixen errades i retards en operacions que haurien d’estar 
pràcticament automatitzades. 
Per tot això, cal practicar una autèntica revolució digital dins el laboratori. No només es 
tracta d’instal·lar un programari específic, sinó que cal que els treballadors actuals 
entenguin la importància de canviar la forma de treballar. 
La intenció és implementar un sistema ERP i anar migrant les dades físiques a dades 
digitals ben organitzades. Alhora, caldrà instaurar una “cultura digital” al negoci, 
inexistent en l’actualitat. 

 Temps: 12-24 mesos. Entre instal·lar i aprendre a fer ús del programari, així com  
migrar totes les dades al nou sistema, passaran força mesos. 

 Estat: pendent d’iniciar. Es preveu començar aprofitant el canvi d’exercici, és a dir a dia 
1 de gener de 2020. 

 DAFO: es pretén resoldre la debilitat de l’empresa relacionada amb el baix ús de les 
TIC, així com prendre consciència de l’amenaça que representa quedar-se enrere en 
aquestes eines en l’actualitat. 

 Impacte a pèrdues i guanys: es preveu un cost d’uns 25-50€ mensuals en funció del 
proveïdor i dels diferents plans que ofereixen. 
Malgrat no es poden considerar ingressos, l’estalvi en despeses de gestió i/o errades 
evitables probablement serà més elevat que el cost del programari, així que es pot 
imputar un efecte neutre al compte de pèrdues i guanys. 

 Dificultats: coneixements informàtics necessaris i canvi de la forma de treballar a 
l’organització. 

 Tasques concretes 
o Seleccionar el software que es farà servir 
o Comprar i instal·lar el programari 
o Formació inicial 
o Migració de totes les dades existents 
o Creació d’una cultura digital, canviar la forma actual de treballar 

 Altres: malgrat encara hi ha possibilitat de canviar, el més probable és que el sistema 
que es farà servir sigui la solució que proporciona l’empresa Holded, que presenta una 
balança excel·lent pel que fa a costos, facilitat d’ús i preu. S’adjunta l’enllaç al servei i 
als preus a la bibliografia del document així com una fotografia de la suite com a annex 
30. 
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7.6 Acció 6 – ampliar els coneixements en àmbit comercial 

 Descripció: el canvi de director de l’empresa implicarà perdre una gran comercial. La 
Isabel ha estat el motor de les vendes durant els 20 anys d’història d’Issislen. Malgrat la 
intenció és contractar un comercial, seria força interessant potenciar la formació del 
nou director en aquest àmbit. 
Després de provar les comoditats i facilitats d’estudiar de forma no presencial a la 
UOC, s’apostarà per aquest centre per a continuar ampliant els coneixements adquirits. 
El postgrau en direcció de màrqueting i vendes que ofereix la Universitat Oberta de 
Catalunya s’adapta a les necessitats personals i de l’empresa. 

 Temps: la durada dels estudis és d’un any, dividit en dos semestres. 

 Estat: pendent d’iniciar. Es preveu començar el postgrau al març de 2020. 

 DAFO: la debilitat que es persegueix esmenar en aquest cas és la manca d’accions 
comercials que l’empresa ha arrossegat els últims anys. 

 Impacte a pèrdues i guanys: cost de 1.200€ a imputar al compte de resultats de 2020. 

 Dificultats: no detectades. 

 Tasques concretes: fer la matrícula i cursar els estudis. 

 Altres: en un futur, també es pot valorar la formació en fisioteràpia, però en tot cas 
seria a mitjà-llarg termini i en funció de les necessitats detectades en els propers anys. 

7.7 Acció 7 – assumir la comptabilitat de l’empresa a nivell intern 

 Descripció: aquesta és l’acció menys prioritària de les que s’han proposat. 
Donada la mida de l’empresa i la senzillesa del seu funcionament, portar la 
comptabilitat a nivell intern és quelcom força assequible per algú amb formació en 
aquest camp. 
Després de realitzar pràctiques en una gestoria i veure un cicle comptable complet, 
seria factible que jo assumís la comptabilitat de l’empresa (excepte la part laboral). Això 
permetria reduir despeses i, més important, ajudaria a tenir un major coneixement de la 
implicació de cada acció duta a terme a l’organització. 
A banda de complir amb les obligacions comptables imposades per normativa, també 
caldria aprofitar els coneixements en control pressupostari i de gestió per fer un 
seguiment de les diferents partides del negoci, fet que en l’actualitat no s’està duent a 
terme. 

 Temps: indefinit. Un cop iniciada aquesta acció, es podria mantenir en el temps. 

 Estat: pendent d’iniciar. Al tractar-se d’una acció menys prioritària, no es començarà 
fins a gener de 2021. 

 DAFO: no hi ha una debilitat o fortalesa que es relacioni directament amb aquesta 
acció. 

 Impacte a pèrdues i guanys: es pot esperar un estalvi d’uns 80€ mensuals 
aproximadament. Es disposa d’una llicència de programari de comptabilitat cedida de 
forma gratuïta per una altra empresa. 

 Dificultats: mitja. Fan falta coneixements de comptabilitat que caldrà anar actualitzant 
en funció de canvis normatius. Ara bé, les operacions de l’empresa són poc complexes 
i força repetitives. 

 Tasques concretes 
o Disposar d’un programa específic (en aquest cas es farà servir la suite A3 de 

Wolters Kluwer). 
o Registrar totes les operacions de l’empresa. 
o Confeccionar tots els models comptables i fiscals requerits normativament. 
o Actualitzar els coneixements en funció dels canvis que es vagin produint en 

matèria comptable i fiscal. 

 Altres: cal comentar que, si la resta d’accions proposades en aquest apartat avancen 
segons el previst, la comptabilitat la seguirà portant una gestoria externa, ja que no es 
disposarà de temps suficient per assumir aquesta tasca. Aquest és el motiu pel qual es 
vol iniciar aquesta acció al gener de 2021, després de veure com evolucionen la resta 
de propostes durant l’any vinent. 
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7.8 Quadre resum 

S’adjunta una taula amb el recull dels paràmetres més importants de les diferents accions 
proposades. 
 
Taula 4. Quadre resum de les diferents accions 

ACCIÓ ESTAT DIFICULTAT DESPESES INGRESSOS 

Botiga online Finalitzat Baixa 

Mensualitat 
botiga i 

despeses de 
transport 

Augment de 
vendes 

Exportació En curs Alta 
Renovació FDA, 

transport i 
assegurances 

Augment de 
vendes 

Comercial No iniciat Baixa 
Sou, Seguretat 

Social i transport 
Augment de 

vendes 

Reducció salari 
Director 
General 

No iniciat Baixa - 
Reducció de la 

partida de sous i 
Seguretat Social 

Sistemes de 
gestió interna 

No iniciat Mitja 
Mensualitat 
programari 

Estalvi en 
despeses de 

gestió i errades 

Ampliar 
coneixements 

No iniciat Nul·la 
Cost de la 
formació 

- 

Comptabilitat 
interna 

No iniciat Mitja - 

Reducció de les 
despeses en 
professionals 

externs 
Font: elaboració pròpia 

7.9 Compte de pèrdues i guanys previst 

Finalment, cal traslladar aquestes propostes al compte de pèrdues i guanys previst. 
Per a realitzar la previsió s’han tingut en compte els següents punts: 

 Totes les partides s’han tractat sense IVA. 

 L’exercici 2019 està a punt de finalitzar, i ha anat millor que l’anterior, per tant no tota la 
variació prevista és imputable a les accions descrites en aquest pla estratègic i part de 
l’augment de les vendes ja s’ha recollit en l’exercici actual. 

 Donat que es tracta d’estimacions, s’ha agafat el valor mig dins dels valors previstos en 
la descripció de les propostes. Per exemple, si s’espera obtenir un ingrés de 1.000-
2000€, s’ha fet la previsió tenint en compte 1.500€. Ara bé, no cal oblidar que en 
aquests càlculs s’ha tingut en comptes que TOTES les accions donen resultats tot i que 
en la pràctica alguna d’elles podria no funcionar tal com s’espera i, per tant, els 
resultats serien més baixos que els que es presenten a continuació. Podríem dir, per 
tant, que es presenta una situació força optimista. 

 L’impacte al compte de pèrdues i guanys s’ha anat calculant en funció de la 
temporalitat de les propostes. Hi ha accions que no entraran en vigor fins a l’exercici 
2021, per exemple. 

 
Amb tot l’exposat, l’escenari previst queda recollit en la taula 5: 
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Taula 5. Compte de pèrdues i guanys previst pels exercicis 2020-2022 

DESCRIPCIÓN 2020 2021 2022 

      1. Importe neto cifra de negocios 181.800,00 196.000,00 199.600,00 

      2. Variación exist. prod. term. y en curso 0,00 0,00 0,00 

      3. Trab.realizados por la emp. para su activ 0,00 0,00 0,00 

      4. Aprovisionamientos -33.000,00 -36.000,00 -36.300,00 

      5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 

      6. Gastos de personal -74.960,00 -77.840,00 -77.840,00 

         a) Sueldos, salarios y asimilados -60.000,00 -62.200,00 -62.200,00 

         b) Seguridad social a cargo de la 
empresa -14.960,00 -15.640,00 -15.640,00 

      7. Otros gastos de explotación -40.992,00 -40.482,00 -40.720,00 

      8. Amortización del inmovilizado -4.055,00 -2.466,00 -2.466,00 

      9. Imputación subvenciones inmovil.no 
financ 0,00 0,00 0,00 

      10. Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 

      11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones 
inmovil. 0,00 0,00 0,00 

      12. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 

   A) Resultado explotación (del 1 al 12) 28.793,00 39.212,00 42.274,00 

      13. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 

      14. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

      15. Variación valor razonable instrum. finan 0,00 0,00 0,00 

      16. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 

      17. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin 0,00 0,00 0,00 

      18. Otros ingresos y gastos carácter financ. 0,00 0,00 0,00 

   B) Resultado financiero 
(13+14+15+16+17+18) 0,00 0,00 0,00 

   C) Resultado antes de impuestos (A+B) 28.793,00 39.212,00 42.274,00 

      19. Impuestos sobre beneficios 7.198,25 9.803,00 10.568,50 

   D) Res. ejer. proc.op.continuadas (C+19) 21.594,75 29.409,00 31.705,50 

   E) Resultado del ejercicio (C+19) 21.594,75 29.409,00 31.705,50 
Font: elaboració pròpia 
 
A aquestes alçades de l’any, ja es pot afirmar que l’empresa tornarà a entrar en beneficis 
aquest 2019. A partir de l’exercici 2020 en endavant, la previsió és la que s’adjunta en la taula 
anterior. 
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8 IMPLICACIONS ÈTIQUES I/O SOCIALS 

La Comissió de les Comunitats Europees considera que ser socialment responsable no 
significa només complir plenament les obligacions jurídiques, sinó anar més enllà, invertint en 
capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors. 
La RSC engloba diferents àmbits, com ara els drets humans, les condicions laborals, la 
protecció de la salut, qüestions mediambientals, la lluita contra el frau i la corrupció i els 
interessos dels consumidors, entre d’altres. 
 
Laboratori Issislen té molt present la responsabilitat que ha d’assumir durant les seves 
operacions i ho demostra en multitud d’ocasions. 
 
Primerament, els ingredients que utilitza per a fabricar els seus productes són tots naturals i 
no produeixen cap efecte secundari en les persones. Alhora, són adquirits a proveïdors que 
paguen salaris dignes als productors d’aquests vegetals. 
Finalment, també cal esmentar que els productes de l’empresa no estan testats en animals. 
 
Pel que fa a la producció, Issislen només treballa amb laboratoris amb seu a Catalunya, 
apostant pel mercat de treball local i el teixit empresarial català. Això fa que els efectes nocius 
del transport es redueixin al mínim indispensable. 
El fet de produir localment, també garanteix que tots els treballadors involucrats directe o 
indirectament en el producte, rebin un salari digne i estiguin protegits per la normativa 
espanyola i europea pel que fa a condicions laborals i salarials. 
 
En relació al reciclatge, el laboratori separa tots els components que es poden reciclar durant 
el procés de fabricació i venda (plàstics, residus orgànics i cartró). 
Ara bé, malgrat l’empresa posa èmfasi en aquest aspecte, caldria seguir buscant alternatives 
per l’emmagatzematge del producte, ja que els envasos són tots de plàstic i, per tant, el 
consumidor final encara juga un paper rellevant en aquesta qüestió. L’ideal seria disposar 
d’envasos fabricats amb altres materials però que aportessin la mateixa garantia de 
conservació sense disparar els costos. 
 
Un altre aspecte a comentar són les comissions per recomanar el producte. En el sector de la 
farmàcia i de la parafarmàcia, a vegades, els professionals de la salut que recomanen un 
producte ho fan a canvi de comissions o altres recompenses econòmiques. Issislen mai ha 
pagat cap comissió a cap metge o farmacèutic a canvi de que es recepti el producte de 
l’empresa. L’aposta de l’organització ha anat en la línia de fabricar productes d’alta qualitat, que 
ofereixin resultats reals al consumidor i sigui aquest últim qui faci augmentar la demanda. 
La confiança del consumidor amb l’empresa i el producte ha estat un aspecte primordial durant 
els 20 anys de funcionament. Els bons resultats del Quirogel és el que ha generat fidelització 
cap al producte. 
 
Relacionat amb el punt anterior, la publicitat que ha fet l’empresa sempre ha estat ètica, 
destacant els aspectes reals dels seus productes i sense prometre falsos resultats. 
 
Finalment, es poden destacar diverses accions solidàries que l’empresa du a terme de forma 
recurrent. El laboratori col·labora amb la ONG Fundació de la Fibromialgia i Fatiga Crònica, 
realitzant aportacions econòmiques i lliurant producte gratuïtament. També col·labora amb 
l’Hospital Clínic de Barcelona i patrocina nombroses carreres solidàries. 
En els esdeveniments esportius solidaris l’empresa realitza contribucions econòmiques, 
donacions de productes i facilita servei de massatges gratuïts per als corredors que 
contribueixen amb la causa de l’esdeveniment. 
La promoció de l’esport i d’hàbits saludables tanca el cercle de la responsabilitat de l’empresa 
en l’àmbit social. 
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CONCLUSIONS 

L’estructura del treball s’ha desenvolupat en dos grans blocs. D’una banda, en els primers 
aparts s’ha presentat l’empresa, l’equip emprenedor i l’oportunitat de negoci. Seguidament, i 
gràcies al model CANVAS, s’ha pogut estudiar minuciosament el model de negoci del 
laboratori. 
En el segon bloc, l’anàlisi econòmica i financera, juntament amb l’anàlisi de la situació actual i 
el diagnòstic han estat els fonaments del treball, que han permès presentar un pla d’acció per a 
corregir la situació decadent del negoci. 
 
Explicar la història de l’empresa així com analitzar l’oportunitat i model de negoci ha permès 
donar compliment a un dels objectius plantejats a l’inici del treball, que és facilitar l’entrada de 
la propera generació a l’empresa. 
Amb el contingut d’aquest primer bloc, qualsevol persona es pot fer una idea de com funciona 
l’empresa i quins són els aspectes més crítics del negoci. 
 
Posteriorment, l’anàlisi econòmica i financera ha servit per a constatar que l’empresa no té 
problemes de liquiditat. Més aviat, disposa d’elevats recursos propis ociosos i presenta un greu 
problema en les vendes, que fa anys que decauen perillosament fins a situar el benefici net en 
terreny negatiu. 
Paral·lelament a l’estudi econòmic i financer, l’anàlisi de l’entorn general, específic i de la 
competència, ha conduït a un diagnòstic que ha deixat clars els punts forts i dèbils tant de 
l’empresa com d’altres actors de la competència. 
 
Aprofitant aquest estudi minuciós de la situació actual, s’ha pogut elaborar un pla d’acció que 
ha permès donar compliment a l’objectiu principal del treball, que consistia en analitzar la 
situació de l’empresa i, a partir d’aquest punt, elaborar tot un seguit de propostes per a impulsar 
les vendes i assegurar la viabilitat de l’organització en el llarg termini. 
 
Resumint, les dades tractades durant aquest pla estratègic evidencien les sospites inicials. 
Issislen és una empresa amb un bon producte però que ha vist caure les seves vendes per la 
manca d’accions comercials, sense oblidar la poca adaptació a les tendències de compra dels 
consumidors en l’actualitat. 
 
Amb les accions que es duran a terme es pretén revertir aquesta situació i tornar a un escenari 
de benefici net positiu. 
Malgrat encara falta molt per a poder fer balanç, alguna de les propostes elaborades ja està 
començant a donar resultats positius i, per tant, cal tenir confiança amb la feina feta i esperar 
que la situació vagi millorant a mesura que passin els trimestres. Ara bé, no s’ha d’oblidar la 
prudència, ja que alguna de les accions podria no funcionar i modificar les previsions inicials. 
 
Finalment, amb tota la feina duta a terme durant aquest pla estratègic, s’ha donat compliment al 
darrer objectiu proposat, que no és altre que posar en pràctica els coneixements adquirits 
aquests anys al grau d’Administració i Direcció d’Empreses. 
Tot i que el model de la Universitat Oberta de Catalunya aposta per l’aplicació permanent dels 
conceptes apresos a través de les conegudes PAC’s, ha estat molt enriquidor poder traslladar 
el contingut de les assignatures del grau a un cas real i amb afectació personal directa. 
 
En el futur, seria recomanable fer un seguiment de l’evolució de les propostes d’aquest pla 
estratègic amb l’objectiu de corregir desviacions i/o ampliar les accions que poden ajudar a la 
bona marxa del negoci. És probable que a mesura que augmenti l’experiència a l’empresa, i 
aprofitant els estudis del grau, sorgeixin noves propostes que ajudin a ampliar el pla d’acció 
d’aquest treball. 
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VALORACIÓ 

El desenvolupament del TFG m’ha resultat molt interessant. Posar la vista enrere i veure com, 
amb el pas dels anys a la universitat, he adquirit coneixements que m’han portat a plantejar-me 
un canvi de feina i, en un futur, a col·laborar en un negoci familiar, és del tot gratificant. 
 
Cal admetre que ha estat una de les assignatures que ha requerit més dedicació. Malgrat té el 
mateix pes que qualsevol altra matèria, a mi m’ha suposat un esforç personal superior. 
 
En relació als problemes, a l’inici vaig tenir força dubtes sobre com enfocar el treball, quins 
apartats tenien cabuda dins del pla estratègic i quins no. Un cop vaig tenir definit l’esquelet, 
vaig trobar més senzill anar encadenant un apartat amb un altre, fins a arribar a la part del pla 
d’acció, que va suposar un autèntic repte. 
El fet de desenvolupar un pla estratègic d’un negoci familiar ha fet que la implicació amb la 
feina ben feta hagi estat màxima. 
 
En resum, doncs, considero que el Treball de Final de Grau és una assignatura que requereix 
un plus d’esforç en comparació amb la resta. Ara bé, aquest esforç addicional es veu 
recompensat amb una satisfacció personal molt gran, ja que no es tracta d’un simple exercici 
acadèmic, sinó que és un projecte personal, creat per un mateix des del títol fins a les 
conclusions i que serveix per a constatar que tots els esforços fets durant els estudis tenen el 
seu fruit. 
El grau d’Administració i Direcció d’Empreses, incloent el TFG, m’ha fet créixer com a persona i 
com a professional, i és en aquest punt on el cost i els esforços dels estudis muten de despesa 
a inversió. 
 
També m’agradaria deixar constància d’uns agraïments finals. 
En primer lloc i més important, a la meva dona, que ha hagut de comprendre durant molts anys 
que calia ajornar l’oci en favor de la universitat. Sóc una persona força tossuda i quan decideixo 
fer alguna cosa m’agrada fer-la amb dedicació plena. Això ha implicat sacrificar moments en 
parella per poder estudiar o entregar treballs. 
 
En segon lloc, a la Isabel. No només per fundar Issislen ara ja fa 20 anys, sinó per confiar en mi 
el futur de l’empresa i per ajudar-me en el desenvolupament del TFG des del primer dia. Sense 
ella, no hauria pogut comprendre el funcionament de l’empresa amb el grau de detall que ho he 
fet. 
 
En tercer lloc, a la Rosaura (tutora del TFG), que m’ha guiat durant el desenvolupament 
d’aquest treball. 
 
Finalment, m’agradaria tenir també unes paraules d’agraïment pel meu tutor de la UOC, en 
Joan Bonell. Quan faltava aproximadament un any per acabar els estudis, vaig passar una 
època on vaig voler replantejar-me la meva vida laboral. Per a realitzar un canvi radical de 
feina, necessitava acabar el grau el més aviat possible. Ell em va assessorar per a poder 
convalidar l’experiència professional i així poder acabar els estudis al gener de 2020. He de dir 
que no només va indicar-me els passos a seguir, sinó que va anar de la meva mà, demostrant 
ser un autèntic professional i fent un seguiment personalitzat del cas fins que es va resoldre 
favorablement. Són les persones les encarregades de fer triomfar una organització i en Joan és 
un dels professionals que fa que pugui continuar recomanant la UOC a amics i familiars. 
 
Per últim, simplement m’agradaria dedicar unes línies per tancar una etapa de la meva vida 
que recordaré sempre. Els estudis del grau d’ADE els vaig iniciar com a hobby, ja que sempre 
m’havia agradat el món de l’economia i l’empresa. En aquell moment, no podia imaginar que 
uns quants anys després, aquella decisió em permetria afrontar un canvi laboral important. 
Malgrat tenir feina assegurada (funció pública), mai podem estar segurs de què ens depara el 
futur i, per tant, cal afrontar-lo amb la màxima preparació possible. Estudiar un grau ha resultat 
ser una de les millors decisions de la meva vida, tant personal com professionalment. 
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AUTOAVALUACIÓ 

Com ja he mencionat, tinc una certa obsessió per la feina ben feta. El meu expedient acadèmic 
és el reflex de l’esforç dedicat durant tots aquests anys a la universitat. En el cas del TFG, 
considero que he treballat amb gran dedicació, intentant desenvolupar un contingut de qualitat, 
que servís per a donar compliment als objectius acadèmics i professionals. 
 
Crec que he seguit les recomanacions del tutor i he dedicat moltes hores a repassar què es 
demana a cada PAC i com s’ha de desenvolupar el Treball de Final de Grau. Considero que 
m’he adaptat als requisits que proposa la universitat per la confecció del TFG. 
 
Segurament, tots tenim una visió subjectivament positiva de la nostra feina però crec que el 
meu projecte recull constància, dedicació i esforç i això es veu reflectit en la qualitat final del 
document. 
 
Com a crítica constructiva, crec que caldria especificar més concretament què espera la 
universitat de cada PAC del TFG, doncs en diverses ocasions he tingut la sensació de no 
obtenir millor qualificació, no per manca de dedicació, sinó per no presentar exactament allò 
que probablement s’esperava 
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https://www.marketingandweb.es/emprendedores-2/que-es-el-modelo-canvas/
https://cronicaglobal.elespanol.com/graficnews/espanoles-enganchan-deporte_69762_102.html
http://www.ipyme.org/es-ES/Normativa/Paginas/Normativa.aspx
https://www.nextibs.com/espana-creo-2018-casi-100-000-nuevas-empresas/
https://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico/mini_plan_estrategico_2019_gratis
https://www.plannegocios.com/plan_negocios/plan_estrategico/mini_plan_estrategico_2019_gratis
https://www.hosteltur.com/120377_factores-marcaran-pautas-consumo-proximos-anos.html
https://www.begoromero.com/mision-vision-y-valores-empresa/
https://www.sugerendo.com/blog/estrategia-de-e-commerce/como-elaborar-un-plan-estrategico/
https://anatrenza.com/plan-estrategico-empresa-como-hacer/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
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Banc Mundial: https://www.worldbank.org/ 
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat 
Fons Monetari Internacional: https://www.imf.org/external/spanish/index.htm 
Food and Drug Administration: www.fda.gov 
Google Acadèmic: https://scholar.google.es/ 
Holded: www.holded.com/es 
Idescat: https://www.idescat.cat 
Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/ 
Observatori Català de l’Esport: www.observatoridelesport.cat 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Socidedad de la Información: 
https://www.ontsi.red.es/ 
Registrar Corp: www.registrarcorp.com 
Shopify: www.shopify.com 
Sistema de Análisis de Balances Ibéricos: http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/recurso/sabi-
sistema-de-analisis-de-balances-ibericos  
Statista: https://es.statista.com/ 
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