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Introducció

Aquest primer mòdul introdueix el projecte empresarial, i examina què és una

empresa, com neix la idea de negoci, i qui ha de dur-la a terme. S'analitza

el paper tant de les habilitats concretes de les persones promotores, com del

seu coneixement de l'entorn en què opera l'empresa, actuant en un context

socioeconòmic concret.

L'adequació de les habilitats i motivacions personals de les persones promo-

tores a les necessitats detectades al mercat, actuant de manera coherent amb

l'entorn polític, social i econòmic en què opera l'empresa, determinaran en

gran manera les possibilitats d'èxit del projecte.

Posteriorment s'analitza com i per què s'ha de materialitzar el projecte empre-

sarial en un pla�d'empresa, que és la tasca principal que cal emprendre en

aquest projecte final de màster.
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Objectius

Els objectius que els estudiants han d'assolir en finalitzar aquest mòdul són

els següents:

1. Entendre què és una empresa, i quines conseqüències té el fet

d'embrancar-se en una iniciativa d'autoocupació.

2. Examinar el procés inicial de la creació d'empreses, des del naixement

de la idea empresarial, les motivacions i característiques de les persones

promotores, fins a la formalització del projecte.

3. Entendre què és un�pla�d'empresa i quina és la seva utilitat.
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1. L'empresa

En aquest projecte, aplicarem les idees i els conceptes estudiats al llarg d'aquest

màster desenvolupant un pla d'empresa basada en programari lliure. Ens hem

de preguntar en primer lloc què és una empresa, quines són les seves carac-

terístiques i les seves finalitats.

Una empresa és una unitat d'organització dedicada a activitats indus-

trials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives.

D'aquesta definició podem distingir les característiques principals següents:

• És�una�activitat�organitzada

Empra recursos materials, econòmics i humans per a la prestació de serveis

o la producció de béns.

• És�una�activitat�econòmica�amb�ànim�de�lucre

La producció està orientada a obtenir un lucre, que suposa el mitjà de vida

de les persones promotores.

Aquestes dues particularitats incideixen indirectament en la consideració

d'una característica addicional:

• Implica�la�presa�de�responsabilitat

L'activitat empresarial implica assumir riscos, i responsabilitzar-se'n. Enca-

ra que amb treball, planificació i organització es contribueix a l'èxit d'una

iniciativa empresarial, aquesta comporta sempre un risc inherent que els

promotors del projecte han d'assumir.

Web recomanat

Podeu trobar la definició
d'empresa en la web del Dic-
cionari de la llengua espa-
nyola (22a. edició). Reial
Acadèmia Espanyola:
http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3
&LEMA= empresa.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=empresa
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=empresa
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=empresa
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2. La idea de negoci

El naixement d'una idea�de�negoci és el punt de partida de qualsevol

projecte empresarial, ja sigui anterior o posterior a la decisió de posar

en marxa el negoci.

Després de detectar una idea amb potencial de ser reeixida, una persona pot

decidir posar en marxa una empresa per a dur-la a terme. En altres situaci-

ons, una persona o grup de persones interessades a posar en marxa formes

d'autoocupació decideixen buscar una idea de negoci.

En tots dos casos, és freqüent que les idees sorgeixin o bé a partir dels co-

neixements�tècnics�del�mercat de què disposin els promotors, o bé a partir

d'oportunitats de negoci detectades en mercats�poc�proveïts.

Sovint, una barreja dels dos factors donen forma a la idea de negoci, i el co-

neixement previ del sector és un aspecte clau per a dur a terme amb èxit la

iniciativa empresarial.

Sigui quina sigui la idea de negoci, hi ha tres característiques essencials que

ha de complir:

• Factible

Les persones promotores han de ser capaces de realitzar-la, dispo-

sant dels recursos necessaris per a això.

• Nova�o�necessària

La idea s'ha de basar sempre en el fet de satisfer una necessitat dels

clients potencials i compradors del producte o servei. Un cert grau

d'innovació –que almenys millori l'oferta actual al mercat– és ne-

cessari per a justificar l'esforç de dur-la a terme.

• Capaç�de�produir�beneficis

Una empresa és una entitat amb ànim de lucre, per la qual cosa és

fonamental que el fet de materialitzar la idea en la producció d'un

bé o prestació d'un servei sigui rendible.

Coneixements tècnics del
mercat

És freqüent que les persones
emprenedores hagin treballat
anteriorment en aquest sec-
tor per compte d'altri, però ha-
gin decidit establir un negoci
propi en el mateix camp. En
aquest cas es disposa ja d'un
coneixement profund tant dels
productes i processos com del
mercat, el qual s'aprofita per a
prestar un servei o elaborar un
bé superior al de la competèn-
cia.
Es tracta, per tant, d'una font
interna d'idees, nascudes de
les capacitats i coneixements
de les emprenedores.

Mercats poc proveïts

Aquí s'intenta satisfer una ne-
cessitat detectada en els clients
que encara no està coberta del
tot pels productes i serveis que
hi ha al mercat. En aquest sen-
tit, una tasca important serà
la de crear i consolidar aquest
mercat, encara inexistent o
poc consolidat.
Es tracta, en aquest cas, d'una
font�externa d'idees. La nova
oportunitat pot sorgir a partir
de canvis en l'estructura dels
mercats, canvis tecnològics,
canvis demogràfics, culturals,
polítics, etc.
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3. La persona emprenedora

Posar en marxa una iniciativa empresarial no és una tasca fàcil, per la qual

cosa és important que les persones promotores tinguin una forta motivació,

il·lusió, i sens dubte disponibilitat per a dur-la a terme.

Però també és important conèixer quina és la motivació personal pròpia i de la

resta dels socis en embarcar-se en el projecte, i què se n'espera obtenir. Aquest

coneixement ajuda a marcar el rumb de la iniciativa, intentant que el resultat

sigui acceptable per a totes les persones implicades.

La persona emprenedora�o�promotora�del�negoci (tant si és una com

més persones) és el nucli principal del projecte empresarial, i el que

permetrà materialitzar i cohesionar la resta de factors que incideixen en

el projecte.

Hi ha diferents motivacions per a convertir-se en emprenedor, entre les quals

podem distingir dos extrems que emmarquen tota una gamma de combina-

cions:

• Professionals, que volen posar en pràctica els seus coneixements i habili-

tats tècniques, que busquen un reconeixement professional, i prefereixen

organitzar-se pel seu compte a través de l'autoocupació.

• Empresaris, que a més de reconeixement busquen millorar el seu nivell

de vida i guanyar diners, però a més es diverteixen disposant de responsa-

bilitat i del maneig del risc inherent a qualsevol iniciativa empresarial.

D'altra banda, fan falta certes característiques per a tenir alguna garantia d'èxit,

que inclouen tant factors psicològics com habilitats pràctiques concretes:

• Entre les psicològiques podem esmentar la confiança, la capacitat de ges-

tionar l'estrès, la il·lusió, la capacitat de presa de decisions, la capacitat

d'adaptació al canvi, etc.

• Entre les habilitats concretes, trobem la capacitat d'organització, de co-

municació i de coordinar equips, d'anàlisi de l'entorn, de planificació, etc.

Web recomanat

A la plataforma E-emprene-
dors de l'economia social es
pot fer un test d'avaluació de
les capacitats per a empren-
dre bastant interessant:
http://www.e-
emprendedoras.es/main/pa-
gina/6.
També se'n pot fer una simu-
lació per a avaluar la capaci-
tat d'assumir riscos de mane-
ra responsable:
http://www.e-
emprendedoras.es/juego.

http://www.e-emprendedoras.es/main/pagina/6
http://www.e-emprendedoras.es/main/pagina/6
http://www.e-emprendedoras.es/main/pagina/6
http://www.e-emprendedoras.es/juego
http://www.e-emprendedoras.es/juego


GNUFDL • PID_00144892 10 El projecte empresarial

4. La formalització del projecte

4.1. Què és un pla d'empresa?

El pla�d'empresa és un document de treball per a desenvolupar la idea

de negoci inicial, en què es formalitza el projecte empresarial.

S'hi estudien i s'hi concreten tots els aspectes del negoci, incloent-hi els

comercials, els productius, els financers i els de gestió.

El pla se centra a recollir, analitzar i sistematitzar tant informació�externa1,

com informació�interna2, referida als recursos dels promotors, i recull tots els

factors que poden influir de manera tant positiva com negativa en la iniciativa

empresarial.

4.2. Qui l'ha d'elaborar?

És important que en l'elaboració del pla d'empresa participin totes�les

persones�promotores del projecte.

Aquesta implicació garantirà una identificació igual amb els objectius fixats

i el pla de treball elaborat, a més d'ajudar a comprovar que totes compar-

teixen les idees essencials de filosofia, gestió i principis de funcionament,

a arribar a acords en punts de discrepància, o a renunciar a la iniciativa si

aquestes discrepàncies són insolubles abans d'invertir-hi temps, diners i esforç.

A més, d'aquesta manera les persones promotores duran a terme un procés

d'aprenentatge multidisciplinari, aprehenent des dels aspectes productius i de

gestió de recursos humans, fins a aspectes comercials i financers. Encara que

una vegada posada en marxa l'empresa pot caldre contractar serveis externs

especialitzats per a dur a terme alguna d'aquestes tasques, és important que els

promotors adquireixin una visió global del seu negoci, i entenguin els factors

clau per a assegurar-ne l'èxit.

4.3. Per què és necessari?

El pla d'empresa compleix una utilitat doble:

(1)context econòmic concret,
competència, demanda, evolució
econòmica probable, tecnologia

(2)capital inicial, capacitat personal,
habilitats, coneixements i formació



GNUFDL • PID_00144892 11 El projecte empresarial

1) Interna. Després de la primera concepció de la idea de negoci, és neces-

sari convertir intuïcions i generalitats en dades i detalls concrets. El pla

d'empresa és el pas següent per a comprovar si la idea és realment viable,

quins ajustos requereix, i com s'ha de posar en marxa. La seva elaboració

obliga a fer un esforç de coherència�i�planificació que augmenta les pos-

sibilitats d'èxit de la iniciativa empresarial. D'altra banda, també pot servir

per a rebutjar totalment una idea que al principi semblava adequada.

2) Externa. El pla d'empresa és la millor�carta�de�presentació a l'hora de

buscar la col·laboració de tercers en el nostre negoci, ja siguin inversors,

entitats de finançament, o nous socis o col·laboradors.

Aquesta faceta del pla d'empresa també configura l'experiència inicial de

relacions institucionals que han de dur a terme els promotors tant per a

materialitzar el negoci com per a garantir-ne el funcionament.

4.4. Com s'elabora?

En el proper mòdul s'examina, pas a pas, com s'elabora un pla d'empresa, i

se'n recull una possible estructura:

• Resum�executiu

Aquest resum inclou de manera molt succinta tots els aspectes del projecte

tractats en els apartats posteriors. Mostra que el projecte és viable, però

també que se n'han analitzat els punts febles. Ha de resultar convincent i

impulsar a llegir la resta dels apartats del document.

• Pla�de�màrqueting�estratègic

Recull la informació pertinent de l'entorn en què opera l'empresa, inclo-

ent-hi informació econòmica general, possible evolució, i dades sobre la

demanda i competència dels productes o serveis que cal desenvolupar.

S'estableixen les estratègies generals de l'empresa, es fixen els objectius de

vendes i de posicionament del producte o servei.

• Pla�de�màrqueting�operatiu

A partir dels objectius i estratègies establerts a l'apartat anterior, es disse-

nya un pla operatiu per a assolir-los, incloent-hi les característiques i de-

talls del producte, la seva distribució, la política de preus i les activitats de

promoció que s'han de dur a terme.

• Pla�de�producció

Inclou tots els aspectes tècnics i organitzatius relatius a l'elaboració dels

productes o la prestació dels serveis. Inclou la descripció dels processos de

l'empresa i el programa de producció.

• Pla�d'organització�i�de�recursos�humans

Coherència i planificació

També suposa una primera ex-
periència de treball en grup de
les persones promotores que
ajuda a la cohesió del grup, a
desfer malentesos, i a assegu-
rar-se que s'està còmoda amb
les persones escollides com a
sòcies. Durant la seva elabo-
ració, és freqüent anar delimi-
tant millor les responsabilitats,
càrrecs i tasques de les perso-
nes promotores.
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Recull informació sobre l'estructura organitzativa del treball, i indica els re-

cursos humans necessaris per a dur a terme la iniciativa empresarial. Es de-

tallen els perfils necessaris, el repartiment de tasques i l'organització jeràr-

quica, els mecanismes de comunicació entre les persones i els equips de

treball, i també les despeses de personal associades.

• Pla�econòmic�i�financer

En aquest apartat es comprova la viabilitat global del projecte, i s'expressen

en unitats monetàries totes les decisions i planificacions establertes en els

apartats anteriors. També s'han d'incloure les necessitats d'inversió inici-

al, i com s'esperen obtenir, a més d'una anàlisi de tipus economicofinan-

cera que proporcioni informació sobre la rendibilitat i les característiques

econòmiques i patrimonials de l'empresa.

• Pla�legal

Finalment, s'ha de decidir la forma legal de l'empresa, qüestió fonamental

que determina aspectes com els límits de responsabilitat, el capital inici-

al necessari, i la fiscalitat aplicable a l'empresa. En aquest apartat també

s'examinen altres factors legals rellevants en l'activitat empresarial concre-

ta.

• Annexos

En els annexos es consignen altres detalls complementaris per a la com-

prensió del pla d'empresa, com la temporalitat de l'execució del projecte,

dades economicofinanceres, i també altra documentació rellevant al cas

concret.

Tanmateix, no s'ha d'entendre aquesta estructura com un esquema tancat, ja

que cada emprenedor pot ajustar els apartats adaptant-los a les seves carac-

terístiques pròpies i a la seva filosofia de treball, sempre que tingui en compte

tots els aspectes essencials. Tot i així, és important que qualsevol pla d'empresa

compleixi les característiques següents:

• Eficàcia

Ha de contenir tots els aspectes rellevants en el negoci en concret, però ha

d'evitar informació supèrflua o prescindible.

• Estructuració

El pla ha de tenir una estructuració clara i senzilla, de manera que els seus

raonaments i conclusions siguin fàcils de seguir.

• Comprensibilitat

El pla pot ser estudiat per persones amb diferents perfils, coneixements i

formació, i ha de ser entès fàcilment per totes elles. S'han d'evitar argots i

conceptes molt tècnics, i les xifres i taules han de ser simples i clares.



GNUFDL • PID_00144892 13 El projecte empresarial

• Brevetat

La millor forma d'assegurar-nos que tant l'equip intern com possibles

lectors externs llegeixen, comprenen i assimilen el contingut del pla

d'empresa és dotar-lo de la màxima brevetat possible3.

• Comoditat

El document ha de ser fàcil de llegir, amb un interlineat i una mida de

lletra suficients, i marges generosos. També és important que el document

sigui atractiu, ja que amb ell s'està demostrant no solament la viabilitat

tècnica de la idea, sinó la capacitat comercial i de promoció de l'equip.

(3)No és recomanable que superi
les 50 pàgines d'extensió, i s'han
d'incloure en els annexos tots els
elements detallats (currículums, es-
tudis de mercat, documents finan-
cers, etc.). D'aquesta manera es
dota de rigor el projecte, però no
se n'obstaculitza la lectura.
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Resum

L'empresa materialitza una oportunitat de negoci factible, nova i capaç de ge-

nerar beneficis en un mercat concret. L'activitat empresarial respon a un acte

de presa de responsabilitat i risc per part de les persones emprenedores, per la

qual cosa és summament important que coneguin bé tots els aspectes relacio-

nats amb l'oportunitat de negoci i la seva explotació lucrativa.

Finalment, el projecte empresarial es materialitza en un pla d'empresa, que

recull tots els estudis, anàlisis i actuacions que són necessaris per a garantir

l'èxit de la posada en marxa i posterior funcionament de l'empresa en tots

els aspectes: mercat objectiu, màrqueting, producció, organització, recursos

humans, economia, finances i legalitat, entre d'altres.


