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RESUM	EXECUTIU	

	
Quan detectes una oportunitat, analitzes el mercat i treus les teves conclusions respecte un nou 
negoci, només queda un pas, l’execució. És per això que durant aquest treball hem estat 
analitzant la possibilitat de ser el centre logístic d’una de les gran empreses Asiàtiques amb 
plena incorporació al mercat Espanyol i perquè no, Europeu.  
 
D’aquesta manera em assolit uns nivells de rendibilitat, subjectes sempre a les mateixes vendes 
de la companyia, que de per si, ja són molt altes. 
L’objectiu és incrementar de manera substancial les vendes sota estoc de la companyia en el 
marc espanyol de tal manera que podem crear un pont per arribar d’una manera molt més ràpida 
al consumidor final. 
 
Les rendibilitats obtingudes en el pla financer són espectaculars, degut en gran part al no tenir 
uns costos fixes molt elevats, ja que la nau on s’efectuarà l’activitat empresarial és pròpia. 
L’avantatge competitiva és clara, mentre les altres potències asiàtiques encara no han potenciat 
el pas pel centre logístic espanyol, és nosaltres fer-ho i fer-ho amb molta força, consistència, 
disciplina i precisió. 
 
Hem dissenyat una estratègia que ens permet amortitzar les inversions a curt termini i no només 
això sinó que som capaços de digerir un gran volum de comandes diàries amb relativament poc 
personal. És aquí on una vegada més som molt competitius. 
 
Som un equip jove, amb molt camp per córrer i amb moltes ganes d’aprendre i créixer 
professionalment. Amb una experiència de 2 anys en el món de l’ecommerce i segur que amb 
molts anys per davant de lluita per aconseguir una posició en aquest tant apretat sector. 
 
En aquest projecte, el primer que volem es posicionar la compra local d’importació com la 
primera opció alhora de comprar tecnologia i electrònica de qualitat a baix cost. 
 
Hem assolit un TIR de més del 100% i les possibilitats de creixement són molt favorables. 
 
Orgullós d’aquest projecte, no queda un altre que dir al inversor, segueix llegint que enganxa.  
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EXECUTIVE	SUMMARY	

	
 
When you detect an opportunity, you analyze the market and you draw your 
conclusions regarding a new business, there is only one step, the execution. That is 
why during this work we have been analyzing the possibility of being the logistics 
center of one of the big Asian companies with full incorporation into the Spanish 
market and why not, European. 
 
In this way I achieved levels of profitability, always subject to the same sales of the 
company, which by itself, are already very high. The objective is to substantially 
increase sales under the company stock in the Spanish framework so that we can 
create a bridge to reach the consumer much more quickly.  
 
The returns obtained in the financial plan are spectacular, due in large part to not 
having a very high fixed costs, since the ship where the business will be carried out is 
its own. The competitive advantage is clear, while the other Asian powers have not yet 
stepped up the pace of the Spanish logistics center, we do it with great force, 
consistency, discipline and precision.  
 
We have designed a strategy that allows us to amortize investments in the short term 
and not only this but we are able to digest a large volume of daily orders with relatively 
little staff. This is where we are once again very competitive. We are a young team, 
with a lot of field to run and with a lot of desire to learn and grow professionally.  
With a 2 year experience in the world of ecommerce and sure that with many years 
before to fight to get a position in this both tight sector. In this project, the first we want 
to position the local import purchase as the first option at the same time to buy 
technology and quality electronics down cost.  
 
We have achieved a TIR of more than 100% and the chances of growth are very 
favorable. Proud of this project, there is no other to say to the investor, keep reading 
that hooks. 
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PLA	DE	MÀRQUETING	
INTRODUCCIÓ	
 
Comprar a Xina té molts avantatges com poden ser trobar productes d’electrònica 
a preus molt baixos, que són casi impossibles de veure en botigues locals però 
també té alguns desavantatges com esperar-te varies setmanes o fins i tot algun 
mes per que arribi el producte a casa teva o el risc de duanes. És per això que 
cada vegada són més les botigues online que estan creant magatzems al nostre 
país amb l’objectiu de millorar el servei de venta. No és gens estrany ja que 
Espanya és un dels països que compra més a Xina. 
D’aquesta manera els productes que comprem arribaran molt abans a casa 
nostra, i sense deixar de banda el millor servei post venda. En molts casos hem 
de tramitar garanties i no es gens fàcil fer-ho si has d’enviar el producte i estar 
unes setmanes sense. 
 

 
L’objectiu principal del projecte és facilitar el comerç a nivell tecnològic entre 
empreses asiàtiques i el consumidor local. Per dur a terme aquest procés 
necessitarem un centre logístic preparat i adequat per assolir uns volums molt 
elevats i sempre amb l’excel·lència alhora d’organitzar i redistribuir. Tanmateix, la 
integració amb les diferents agències de transport serà fonamental. 

La velocitat en què canviem els hàbits és com a mínim sorprenent. El consumidor 
que fa un temps només comprava al petit comerç, ara compra a grans 
magatzems; el que comprava a grans magatzems ara compra per internet a 
territori espanyol i per últim el que ja comprava online a territori espanyol, avui en 
dia ja compra arreu del món. 

L’increment de la importació de béns de consum és evident i fa que l’empresari hagi 
d’estar alerta de tot el seu entorn, ple de competidors gegants i cada vegada més, 
integrats als diferents països. 
Entorn	

Dividirem aquest apartat en macroentorn i microentorn. 
 
Macroentorn	

Per analitzar el macroentorn utilitzarem la tècnica d’anàlisi PEST. 
• Factor Polític-legal 

 
• L’empresa amb la que treballarem és igogo i aquí hi ha les dades d’aquesta: 
• El nombre de empresa:DEST TECHNOLOGY LIMITED 
• El residencia o domicilio:15/B-

15/F,CHEUK NANG PLAZA,250 HENNESSY RD.Hong Kong, China  
• El número de nuestra licencia de registro comercial Hong Kong, China: 

59130199-000-11-14-7 
• El número de registro de la empresa:1677771 
• CIF:59130199 

 
 
 
 
No hi ha impediments detectats en quan a comprar al mercat asiàtic més enllà 
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de pagar les corresponents taxes de duanes i l’IVA corresponent. 

Com que no es tracta d’importar producte per part del centre logístic sinó 
que és distribució del producte del portal xinès les despeses relacionades 
no s’imputaran al centre logístic sinó directament al nostre proveïdor. 

 

 

 

- Factor econòmic 

Actualment, ja no podem dir que estem en període de recessió econòmica 
però tampoc podrem afirmar que la renda per càpita espanyola sigui per 
tirar coets. És per això que una vegada més de les debilitats surten les 
fortaleses d’alguns negocis i és el cas dels productes asiàtics. Productes 
econòmics i substitutius de productes que doblen o tripliquen el cost 
d’aquests. 

font: Alexa Traffic Ranks  
 
Com podem veure en el gràfic Espanya és un dels països que més compra a Xina 
doblant la quota del segon de la llista. És per això que les empreses Asiàtiques 
d’electrònica online estan fent tot el possible per facilitar les compres als espanyols i 
en general al mercat Europeu. 
 
- Factor Socio-cultural 
 
Segons les enquestes realitzades sobre les compres online i la manera en què ho fan 
podem concloure que la població sí que compra online i el que més valora és en 
primer lloc el preu, seguit de la rapidesa i la fiabilitat.   
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Algunes vegades no es compra per internet per la desconeixença de les mateixes 
pàgines o simplement perquè la persona que està davant l’ordinador no hi te prou 
confiança per comprar un producte electrònic i que vingui des de gairebé l’altra punta 
del món i li arribi en perfectes condicions. 
Es per això que la solució del centre logístic crec que pot aportar un pas més en 
aquest procés i apropar tots els beneficis de comprar allà però amb un servei 48h des 
que es fa la comanda. 
 

 
Font: Alexa Traffic Ranks 
 
Segons el Alexa, com podem observar, la majoria de persones que visiten la web son 
Homes amb graduat escolar i sobretot hi entren des de casa seguit de la feina. 
 
 
 
- Tecnològics 
 
Tot el procés informàtic és pròpiament del web i nosaltres l’única tecnologia que hem 
de tenir és bàsicament la integració en quant a estocs amb el mateix portal i 
evidentment tot el sistema automatitzat dins del mateix centre logístic.  
Per tal de gestionar millor i més ràpidament les comandes tot el procés de entrades i 
Picking estarà automatitzat, cosa que ja explicaré amb més profunditat a l’apartat de 
processos i operacions. 
 
La inversió en tecnologia serà molt més forta alhora de ser un magatzem parcialment 
automatitzat que no pas si fos un tradicional però com veurem també al pla econòmic 
financer la amortització serà força ràpida i d’aquesta manera assolirem uns nivells 
d’exigència que en part, ja venen determinats pel mercat de primera.  
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Microentorn	

Anàlisi de l’entorn específic a través de les 5F de Porter: 
 

- Competència 
 
En aquest apartat s’estudiarà la competència directa que és molt forta a nivell 
d’enviaments globals i nosaltres el que intentarem es posicionar-nos a nivell Espanya. 
 
 

Comparativa Gearbest Banggood Geekbuying 
Amplitud catàleg baixa alta baixa 
Preu (xina + %) 16% 26% 30% 
Temps d'entrega 2-3 dies 3-7 dies 2-5 dies 
Servei post venta Angles Angles Angles 
Garantia 1 any Xina 1 any Xina 1 any Xina 
Profunditat catàleg Molt baixa mitjana alta 
Cupons Si No Si 

    Font: Elaboració pròpia 
 
En aquesta comparativa no es tenen en compte els magatzems  que fan l’enviament 
des de Xina directament al consumidor sinó els magatzems espanyols de la 
competència i el temps d’entrega i altres variables també en relació a aquests últims. 
Com podem veure no ofereixen una gran qualitat a nivell d’amplitud de catàleg ja que 
l’únic que té força quantitat és Banggood i és perquè el magatzem subministra a tot 
Europa i no només a Espanya. 
De totes maneres no treballa amb una de les marques més sol·licitades que és 
Xiaomi, per exemple. 
 

- Clients 
 
Els clients potencials seran tots els que estiguin interessats en comprar electrònica a 
preus immillorables i amb un entrega ràpida. Actualment, hi ha molta gent que per 
comprar-se per exemple un telèfon mòbil ja no acudeix al seu respectiu operador de 
telefonia mòbil sinó que se’l compra per la seva banda. D’aquesta manera està 
demostrat que a llarg termini, surt a compte ja que no estàs lligat a un operador amb 
termes de permanència i per altra banda pots buscar la tarifa que s’adapti millor a les 
teves necessitats. 
En el àmbit de la telefonia mòbil hi ha un abisme entre els preus dels productes 
podríem dir globals, entenent com globals tots aquells que es comercialitzen de forma 
directa i a través dels canals habituals, i els productes que no es distribueixen 
d’aquesta manera. 
És per això que alhora de comprar un dispositiu d’aquests, ara més que mai, tens en 
compte altres alternatives molt més econòmiques i amb la mateixa qualitat o moltes 
vegades superior. 
D’aquesta manera els clients aconsegueixen un dispositiu molt millor qualitat-preu i no 
només això sinó que contents amb el seu nou telèfon, el que fan és comentar-ho als 
amics i familiars donant pas al famós boca-orella i que tant efectiu és. 
 
Per tant, sense anar més enllà ens trobem amb una situació favorable davant d’un 
moment social-econòmic on gairebé tothom es mira molt bé les coses abans de 
comprar-les i pel mateix fi, aconseguir el producte que vol, el més econòmic possible i 
amb el menor temps possible. 
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- Proveïdors 
 
Els proveïdors de tota l’electrònica que venem sempre serà l’empresa per la que 
treballem (igogo), és la que ens enviarà tota la mercaderia i no ens hem de preocupar 
d’aquest tema. 
Per altra banda, els proveïdors que si que ens hem de preocupar són els que ens 
serviran plàstic, cinta adhesiva, etc.  
 
És a dir els únics proveïdors que tindrem seran els de consumibles, que serà un tant 
per cent molt petit comparat amb les altres despeses de magatzem. 
 
 

- Producte substitutiu 
 
En aquest cas el producte substitutiu poden ser dues opcions, la primera i la més 
lògica és comprar directament a la web asiàtica amb el que suposa un temps 
d’entrega molt superior però un preu lleugerament inferior. 
Per altra banda, un altre producte substitutiu és continuar comprant directament a les 
botigues convencionals com poden ser MediaMarkt, Fnac, PcComponentes, etc. 
 

- Nous entrants 
 
Actualment el què veiem és que la majoria de portals online de les webs asiàtiques el 
que estan fent és fer un centre logístic a Espanya per tots els avantatges abans 
esmentats però la web que nosaltres hem triat encara no ho té. 
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1.3	Segment	–	Posicionament	–Avantatge	competitiu	 	
 
 
1.3.1	Segment		
El públic objectiu al que està dirigit el nostre negoci són totes aquelles persones 
que volen comprar al mercat asiàtic però sense les dificultats logístiques que 
habitualment comporta. 

És aquí on hi ha l’oportunitat de crear un punt en comú entre el camí des del 
proveïdor fins al consumidor final, facilitant tot aquest procés. 

 
1.3.2	Posicionament	

 

La imatge que hem de donar alhora de distribuir els productes  ha de ser de 
control absolut , completament vertical i amb un tracking 100% accessible per 
l’usuari.  

Segons un estudi del diari  “El Pais”, 3 de cada 5 clients declaren que les vegades 
que han comprat per internet s’han sentit insatisfets en quant a la informació 
aportada per els venedors, així com tenir incertesa alhora de rebre la comanda. A 
més, l’estudi va revelar que en els últims 6 anys, el servei al consumidor ha minvat 
en quant a qualitat en un 33%, una dada força alarmant. 

 

És per això que des del nostre centre logístic el tracking ha de ser totalment 
transparent i el client en tot moment ha de saber en quin punt està el seu paquet i 
així ho farà gràcies als nostres serveis de transport escollits amb molta cura. 
 

 
El que es crearà amb aquest centre logístic és un node entre el mercat asiàtic i 
l’espanyol per reduir els temps d’entrega i facilitar la logística, ja sigui per 
devolucions, enviaments exprés i control de d’estoc. 

 
Màrqueting	mix	

Dins de les 4 P’s de Product, price, place and promotion el que nosaltres veurem 
a fons és la P de Place ja que els altres apartats estaran directament vinculats a 
la plataforma web Xinesa. 

És a dir, nosaltres directament no venem res, el que fem és distribuir els productes 
que es venen a través del portal. Tanmateix no s’atribueixen les tasques de 
promocionar, vendre i competir amb el preu al nostre model de negoci sinó que va 
implícit dintre de la plataforma. 
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1.2.1	Product	
 

a) Cartera de productes 
 
El producte que nosaltres distribuïm és gairebé tot electrònica ja sigui tablets, 
telèfons mòbils i gadgets en general. 
 
Es venen productes des de menys d’1 euro fins a uns 600 euros. 
El llistat de productes que hi ha la venta és: 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfonos Móviles 
Tablet PC 
Relojes 

Accesorios para Móviles 
Linternas 

Aficiones y Juguetes 
Electrónica para Coche y 

GPS 
Electrónicas de Consumo 
Computadoras y Redes 

 

 
Font: igogo.es 

 

 
b) Packaging 

 
Els productes venen perfectament protegits amb un precinte de bombolla i després a 
dins la caixa oficial del producte. De tal manera, quan el client rep el producte pot 
comprovar que durant el transport ha estat 100% protegit. 
A més a més en el cas que el producte arribes en mal estat, igogo.es té una garantia 
que et proporciona un altre producte igual en 24h per tal de no demorar més el 
procés i així garantir la satisfacció del client. 
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1.2.2	Price	
 
Es veurà en detall al pla econòmic financer però els preus venen determinats pels 
costos fixes d’emmagatzematge, és a dir, els metres quadrats utilitzats. En segon lloc 
hi ha el cost del Picking i packing i en tercer lloc hi ha altres costos que són: 
vigilància, comandes manuals, cancel·lacions i altres modificacions fora del cicle 
normal. 
 
 
El preu per m2 s’ha fet una mitjana de Catalunya ja que oscil·la entre 4 i 6 € per m2. 
Per tant el m2 del nostre centre logístic es cobrarà a 5€. 
Tot seguit tenim el que costa fer una entrada i una sortida tot junt i esta a 3,6 euros. 
S’ha consultat a altres empreses del sector per tal d’aconseguir aquest nivell de 
precisió. 
Per últim el més car és tot el que es fa manual, les cancel·lacions i el petit cost fix de 

la vigilància. Aquest serà de 4,5€. 
 

 
1.2.3	Place	

Aquesta és la disposició física del centre logístic i estarà situat a Sant Pere de 
Riudebitlles, a escassos 45 minuts de Barcelona. 

La nau té 4800 metres quadrats i compta amb 6 molls de carrega i descarrega. 

 

 
Font: Google Earth 

La ubicació de la nau és molt bona tenint em compte que es troba prop de 
Barcelona on hi ha el Port on arriben totes les mercaderies per la línia marítima. 
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D’altra banda, tot el que arribi per transport aeri també arriba a Barcelona, més 
concretament a l’aeroport del Prat, per la qual cosa també ens va bé la situació. 

Un cop la mercaderia esta en al nostre magatzem, la redistribució també és senzilla 
ja que estem en un punt de pas entre Catalunya i Madrid. També tenim connexió 
directe amb França ja que estem a una hora i escaig de la frontera. Tot i que en 
principi el mercat Francès no és el nostre Target almenys de moment. 

 

 

 
1.2.4		Promotion	

 
En primer lloc, recordarem que el nostre projecte no és qui s’ha d’encarregar de la 
promoció ja que és només el centre logístic però per altra banda si que cal tenir en 
compte que si en el web es promociona el magatzem a Espanya, incentiva als clients 
a comprar des d’aquest i aleshores el nostre transit augmenta i conseqüentment les 
nostres unitats de venda. 
 
És per això que durant les primeres setmanes d’obertura i per tal de promocionar el 
centre logístic el que es farà és una newsletter que s’enviarà de forma segmentada a 
tots els clients registrats a la web d’origen Espanyol i se’ls hi oferirà un descompte 
del 6% (Codi: AlmacenEspaña6) i així ens donarem a conèixer des de bon 
començament. 
 
També és veritat, que tot i que els clients no ens vegin de manera immediata, en tots 
els productes que es vagin a comprar al web original, si el producte està en estoc al 
nostre magatzem, automàticament se’ls hi oferirà l’enviament des d’Espanya i com 
hem comentat des del principi del treball és un reclam més alhora de vendre 
l’entrega en 48h garantida. 

 

 
  font: elaboració pròpia 
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PLA	D’OPERACIONS	I	RRHH	
 
 
Una vegada definit el model de negoci passarem a descriure l’execució de tot el 
procés des que una persona compra a la web fins que li arriba la comanda a 
casa. 

En tot aquest procés també hi intervindran una sèrie de persones les quals 
detallarem clarament quines seran les seves tasques i com estaran aquestes 
distribuïdes. En aquet apartat també proposarem la millor distribució possible 
per tal d’aconseguir un rendiment òptim de l’espai del magatzem i facilitar així 
també el control de l’inventari. 

 
 
 
 
TASQUES	
 
 
A continuació passarem a descriure tot el procés des que es fa una comanda a la 
web fins que surt del nostre magatzem. 
 
 
En primer lloc, tenim els molls de carrega i descarrega que es on el transportista en 
aquest cas descarregarà tota la mercaderia provinent del contenidor del port. 
Tot anirà perfectament paletitzat. 
 
 
A continuació, s’anirà entrant tota la mercaderia a la cinta transportadora i que 
posteriorment serà llegida per l’arc de radiofreqüència.  
Tot seguit és on depenent si hi ha ordre de compra pendent o no passarà a 
consolidació o directament a preparació de comandes per sortir. 
Els palets els distribuirem per zones, en funció del volum d’aquestes hi anirà més 
d’un palet per zona. 
 
 
Per altra banda, els productes que són de reaprovisionament al llegir-los amb l’arc 
de radiofreqüència, el sistema ens diu quantes unitats d’estoc hi ha del producte en 
qüestió i en cas que la suma de totes les unitats no hi càpiga en la ubicació actual, 
aquest buscarà la ubicació òptima més propera. 
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De tal manera que l’esquema serà aquest: 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZONA 1: RECEPCIÓ MERCADERIES: En aquest punt, es descarrega la 
mercaderia del camió i es posa a la cinta transportadora. 
 
ZONA 2: PICKING: Aquí és on a través d’un arc amb lectors de radiofreqüència, es 
llegeix el paquet i segons si ha estat una compra sota comanda o s’ha de 
consolidar anirà cap al punt 3 o cap al punt 4. 
 
ZONA 3: CONSOLIDACIÓ: Aquest és l’apartat on es consolidarà la mercaderia i 
estarà organitzada segons la rotació que tingui de més a menys rotació. 
 
ZONA 4: PREPARACIÓ COMANDA: Aquí és on es prepara la comanda pel client i 
pot venir del punt 3 o directament del punt 2 si és un reaprovisionament. 
 
ZONA 5: ZONA DE CÀRREGA/SORTIDES: En aquest punt és on es carrega la 
mercaderia amb palets per la zona de transport per la seva posterior entrega al 
client final. 
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Com a software de gestió interna hem escollit el que més s’ajustava a les nostres 
facilitats i que també és pogués integrar fàcilment amb el ERP.  
- Software de gestión de almacenes (SGA) Easy WMS 

 
Segons Mecalux, S.A. utilitzar el Easy WMS suposa: 
 

1. Estalvi d'espai 
El programari de gestió de magatzems Easy WMS utilitza regles d'ubicació i 
estratègies aplicables a la mercaderia i a l'estructura lògica del magatzem que 
aconsegueixen l'optimització de l'espai, augmentant la capacitat de magatzematge 
fins a en un 40%. 
 
L'usuari pot llançar ordres de consolidació per compactar material segons diferents 
criteris: producte, propietari, lot, data de caducitat, etc. 
 
El programa també possibilita la gestió del cross-docking, estalviant espai en les 
prestatgeries i temps en el picking. 
 

2. Estalvi de costos 
 
La implementació del SGA Easy WMS és una inversió amb una alta rendibilitat i 
una tornada de la inversió a curt o mig termini 
 
Aporta un visible estalvi de costos en diferents variables. Destaquem les següents: 
 
- Optimització dels recursos humans utilitzats i dels costos de manipulació (fins a 
un 30% de disminució de les operacions de manipulació). 

- Minimització dels inventaris. 
- Ajust dels nivells d'inversió en estocs i la seva rotació: fins a un 40% de reducció 
de costos d'estoc. 

- Fins a un 30% de reducció en els equips de manutenció. 
- Fins a un 30% més de productivitat en la preparació de comandes. 
- Menor ocupació de paper en magatzem. 
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DIAGRAMA	DE	FLUX	
 
Aquí hi va el diagrama de flux del Picking al magatzem 
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Adjunt diagrama de flux del pagament i posterior gestió. 
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INVERSIONS	
 
Tal i com hem pogut observar el magatzem s’està preparant per absorbir grans 
quantitats de comandes i només hi ha 6 treballadors al magatzem i això és gràcies 
a la part automatitzada que s’encarrega de fer molta part de la feina de gestió 
d’entrades. 
 
D’aquesta manera el que aconseguim és optimitzar des del primer dia tot el procés 
de Picking ja que el es farà tal i com hem comentat abans amb un arc de 
radiofreqüència pel qual passaran tots els paquets que entren al magatzem. 
 
Tot seguit aquests seran portats cap a la part de consolidació i allà es distribuirà 
per ubicacions de manera també automatitzada. 
 
Per fer tot aquest procés hem escollit Mecalux, S.A. ja que creiem que pot aportar 
molt de valor a tot el nostre centre logístic i compten amb una gran experiència en 
el sector. 
 
La inversió no és petita i s’haurà d’amortitzar (això ja ho veurem en el pla econòmic 
financer) però surt rentable ja que la labor que fa la maquinaria automatitzada no 
només aconsegueix assolir uns nivells d’exquisidesa i precisió molt difícil d’assolir 
per el treballador sinó que 
ho fa en temps record. 
 
Aquesta és la cinta 
transportadora encarregada 
de transportar tots els 
paquets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest serà l’arc de 
radiofreqüència encarregat 
de llegir tots els codis de 
barres dels paquets.
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RRHH	
 
 

 
 
 
 
PERFILS	NECESSARIS	I	JOB	DESCRIPTION	
 
 
OFICINA: 

1 persones. Control d’entrades i sortides i coordinació transportistes i l’altre també 
planificant les compres de material necessari per dur a terme les tasques 
empresarials. 

 
 MAGATZEM: 

6 persones. Distribuïts per tasques. Totes saben fer les tasques de tots. 

D’aquestes 6 persones: 2 a Entrades, 3 preparant les comandes i fent les sortides i 
per últim una a qualitat. 

El personal de magatzem anirà rotant cada 3 setmanes per tal de fer el menys 
monòtona possible les seves tasques i d’aquesta manera millorar, en la mesura del 
possible la qualitat de vida laboral. 
 
 
 
Horari del centre logístic: 
 
 
Dilluns a divendres: 
 
- 8:00h a 13:00h 
- 14:00h a 17:00h 

Dissabte i diumenge festiu. 
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Vacante: Responsable de logistica 
Sector: Logística 
Categoria: Gerència 
Numero de 
vacantes: 1 
Nivel profesional: Gerencia 
Sueldo Base: 24.000.-€ primer any 
Disponibilidad para 
viajar: Si, mensualment 
Mobilidad 
Geográfica: Complerta 
  Jornada Complerta 

Descripción de las 
tareas: 

Funcions Planificació estratègica i el seu 
desenvolupament en funció del mercat i el potencial 

de l’empresa. Control de vendes, compres i 
facturació. Planificació de les compres i les vendes a 

curt i mig termini. 
Comunicación con empresa exportadora 

semanalmente 
Nivel educativo: Grado o superior 
Experiencia 
mínima: 

Experiència Mínim 2 anys de treballs en empreses 
del sector 

Requisitos: 

Formació ADE, Grau en Gestió d’empreses, 
Empresarials o similar 

Ingles - competencia profesional completa 
Comunicación, trabajo en equipo y liderazgo 

 
 

Vacante: Administrativo 
Sector: Compras, logística y almacén 

Categoria: Logística 
Numero de vacantes: 2 

Nivel profesional: Operador 
Sueldo Base: 15,000.-€ primer any 

Disponibilidad para 
viajar: No 

Mobilidad 
Geográfica: Indiferent 

  Funcions i competències: 
  - Control d'estocs. 

Descripción de las 
tareas: 

- Contacte amb transports per gestionar lliuraments 
i recollides de mercaderia 

  -Acostumat a gestionar equips 
  - Gestió d'incidències 

Nivel educativo: Formación Profesional Grado Superior - 
Administración o superior. 

Experiencia mínima: 1 any en lloc similar 
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  Es valorarà experiencia en lloc similar 
  Edad: 18 a 35 anys 

Requisitos: Persona organizatzada, dinàmica i molt polivalent 
 
Vacante: Mozo de Almacén 
Sector: logística y almacén 
Categoria: Magatzem 
Numero de vacantes: 6 
Nivel profesional: Operador 
Sueldo Base: 12,000.-€ primer any 
Mobilidad 
Geográfica: Indiferent 

  Es precisa personal per atendre l'arribada de 
mercaderia en magatzem i la seva ubicació. 

  Funcions i competències: 

Descripción de las 
tareas: 

Realitzar tasques de recepció de material, registre 
informàtic, preparació de comandes, ús de carro o 

traspalet, 

  
carretilla, check de les comandes, embalatge, 

preparació de palets i recepció i gestió de 
devolucions. 

Nivel educativo: Educacion Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: 1 any en lloc similar 
  Es valorarà experiencia en lloc similar 
Requisitos: Edad: 18 a 35 anys 
  Persona organizatzada, dinàmica i molt polivalent 

 
 
2.1 Perfil emprenedor 

 
En aquest projecte hi ha un jove emprenedor vinculat des de fa molts anys a tot el món 
de la tecnologia i amb el desig d’apropar tot aquest tecnologia a la societat actual. És 
important mirar més enllà de les fronteres, i aquesta tasca a dia d’avui hi ha molta gent 
que encara no la fa. És per això que com a amant d’aquestes he decidit com a mínim 
realitzar un estudi a fons de la possibilitat de crear el centre logístic, aprofitant que el 
local físic ja el tinc disponible i això suposa un abaratiment dràstic dels costos i es 
tradueix en una rendibilitat més elevada tal i com veurem a l’apartat financer. 
En el meu CV només veurem implicació en Ecommerce dins de l’àmbit internet però la 
vinculació ha estat plena amb la tecnologia des que era un nen que no aixecava un 
pam de terra com aquell qui diu. 
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PLA	FINANCER	
 
Ara es realitzarà l’estudi de la viabilitat empresarial d’aquest projecte analitzant totes 
les despeses, avaluant els ingressos i calculant la rendibilitat esperada sota la previsió 
de vendes. 
 
INVERSIONS	INICIALS	
 
Les inversions inicials són, com en la majoria de casos, les mes fortes que hi hauran i 
pugen fins la xifra de 181.123€. En el segon any fem una ampliació de la línia 
d’entrades (Picking) per tal de preparar-nos per les vendes del tercer i quart any de 
122.000€. 
 
 

  ANY 1 ANY 2 ANY 3 
Immobilitzat intangible 45.123 0 0 
Recerca i Desenvolupament 0 0 0 
Concessions administratives 0     
Patents, llicències i marques 123     
Drets de traspàs 0     
Aplicacions informàtiques 45.000     
Altre immobilitzat intangible 0     
Immobilitzat material 136.000 122.000 4.000 
Terrenys 0     
Construccions 14.000     
Instal·lacions Tècniques 24.000 20.000   
Maquinària 70.000 100.000   
Utillatge 2.000 2.000 2.000 
Altres instal·lacions 500     
Mobiliari 8.000   2.000 
Equips per a processos 
informació 12.000     
Elements de transport 4.500     
Altre immobilitzat material 1.000     
Fiances i Dipòsits a ll/t 0 0 0 
Fiances a llarg termini       
Dipòsits a llarg termini       
TOTAL 181.123 122.000 4.000 

 
Cada apartat es detalla en l’Annex 3, a l’apartat Inversions. 
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Costos	i	Nòmines	primer	mes	
 

  ANY 1 ANY 2 ANY 3 
Lloguers 0 0 0 
Rentings 14.400 14.688 14.982 
Reparacions 3.600 3.672 3.745 
Serveis professionals 
independents 4.800 4.896 4.994 
Transports 0 0 0 
Primes d'assegurança 7.200 7.344 7.491 
Serveis Bancaris 714 0 0 
   Despeses Finançament 714 0 0 
   Altres servies bancaris 0 0 0 
Marketing i Publicitat 0 0 0 
Subministraments 24.000 24.480 24.970 
Altres Serveis 0 0 0 
TOTAL SERVEIS EXTERIORS 54.714 55.080 56.182 

  
 
Els Rentings són de la maquinaria que utilitzem per dur a terme la activitat empresarial. 
Ja poden ser les carretilles, maquines de flejar, etc. 
 
Els subministraments són bastant alts però hem de tenir en compte que és un 
magatzem molt gran i s’ha de proporcionar electricitat i els diferents serveis. 
 
 

PROMOTORS COST 
Jaume 2.586 
TREBALLADORS COST 
Responsable logística 2.472 
Administratiu 1 1.545 
Administratiu 2 1.545 
Mozo almacen 1 1.236 
Mozo almacen 2 1.236 
Mozo almacen 3 1.236 
Mozo almacen 4 1.236 
Mozo almacen 5 1.236 
Mozo almacen 6 1.236 
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Finançament	necessari	
 
La nostra empresa és una Societat Limitada tal i per aquest motiu necessitem com a 
mínim 3.000€ de capital social per constituir-la i a més el soci majoritari farà un 
desembors de 80.000€. 
 

Inversions primer 
any 

 181.123,00 
€  

Nòmines primer 
any  15.563,65 €  

Fons propis -80.000,00 €  

Finançament 
necessari 

 116.686,65 
€  

 
 
Com podem observar falta un import de 116.686,65€ pel qual demanarem un préstec 
bancari. 
 
Obtenció	finançament	
 
Com que amb els Fons propis no hem tingut prou per cobrir les necessitats immediates 
hem sol·licitat un préstec per a Deutsche Bank, que després de entrevistar-nos amb 
varis bancs, ha vist viabilitat al nostre projecte i ens ha deixat la quantia sol·licitada 
amb un interès del 6,25% a retornar en 72 quotes i amb una comissió d’obertura del 
2%. 
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COMPTE	RESULTATS	ANUALS	
 

Pèrdues i Guanys 31/12/18 31/12/19 31/12/20 
Vendes 594.173 696.965 924.196 
Variació d’existències 0 0 0 
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu (I+D) 0 0 0 
Aprovisionaments 0 0 0 
Despeses de personal  (186.764)  (186.764)  (186.764) 
Altres despeses d’explotació  (59.334)  (55.080)  (56.182) 
Amortització de l’immobilitzat  (36.796)  (62.508)  (65.274) 
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer 
i altres 0 0 0 
A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 311.279 392.613 615.976 
        
Despeses financeres   (6.824)  (5.760)  (4.627) 
B) RESULTAT FINANCER  (6.824)  (5.760)  (4.627) 
        
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A+B)  304.455 386.853 611.349 
Impost sobre beneficis  (60.891)  (77.371)  (122.270) 
D) RESULTAT DE L'EXERCICI 243.564 309.483 489.079 

 
 
Com podem veure els resultats anuals són molt favorables i és gràcies a la gran 
capacitat del magatzem i també a l’alta previsió de vendes que seguint les quotes del 
mercat estipulades no s’haurien de desviar negativament dels resultats indicats. 
 
BALANÇ	DE	SITUACIÓ	
 

ACTIU 31/12/18 31/12/19 31/12/20 
A) ACTIU NO CORRENT 144.327 203.819 142.545 
Immobilitzat intangible  31.335 16.294 1.253 
Immobilitzat material  112.992 187.525 141.292 
Fiances i Dipósits 0 0 0 
Impost de societats 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 331.765 586.020 1.190.937 
Existències  0  0  0  
Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 62.369 72.783 95.746 

Clients 59.912 70.277 93.190 
Iva a cobrar 2.457 2.506 2.556 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 269.395 513.236 1.095.191 
        
TOTAL ACTIU (A+B) 476.092 789.839 1.333.482 

 
Com podem observar la gran part de l’actiu està a efectiu i altres actius líquids a 
equivalents. Això és perquè es una empresa de serveis, d’altra banda sinó estaria en 
existències. 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/18 31/12/19 31/12/20 
A) PATRIMONI NET 326.564 636.047 1.125.126 
 A-1) Fons propis 326.564 636.047 1.125.126 
Capital Social 3.000 3.000 3.000 
Capitalització 0 0 0 
Prima d'emissió 0 0 0 
Reserves 0 243.564 553.047 
Altres aportacions de socis  80.000 80.000 80.000 
Resultats negatius d’exercicis anteriors 0 0 0 
Resultat de l'exercici  243.564 309.483 489.079 
A-2) Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 0 0 0 

 B) PASSIU NO CORRENT 82.528 63.783 43.833 
Deutes a llarg termini 82.528 63.783 43.833 
Préstecs participatius 0 0 0 
Préstecs 82.528 63.783 43.833 
Leasings 0 0 0 
C) PASSIU CORRENT 67.000 90.009 164.523 
Provisions a curt termini       
Deutes a curt termini 17.612 18.745 19.950 
Préstecs participatius 0 0 0 
Préstecs 17.612 18.745 19.950 
Leasings 0 0 0 
Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 49.388 71.265 144.573 

Proveïdors 0 0 0 
IVA a pagar 31.194 36.591 48.520 
IRPF 15.223 31.702 93.081 
Seguretat Social 2.972 2.972 2.972 
  0 0 0 
        
TOTAL DE PATRIMONI NET I PASSIU  476.092 789.839 1.333.482 

 
 
Com que arrosseguem resultats positius les reserves creixen i el total del patrimoni net 
i el passiu és força elevat. 
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PLA	DE	TRESORERIA	
 ANY1 ANY2 ANY3 
Capital 83.000 0 0 
Capital Social 3.000 0 0 
Prima Emissió 0 0 0 
Aportacions de Socis 80.000 0 0 
Capitalització 0 0 0 
Finançament 116.687 0 0 
Préstecs 116.687 0 0 
Subvencions 0 0 0 
Vendes 544.658 688.399 905.260 
IVA Vendes 114.378 144.564 190.105 
Activitat Economica 0 0 0 
IVA a cobrar 9.299 0 0 
  0 0 0 
ENTRADES DE CAPITAL 868.022 832.962 1.095.364 
  0 0 0 
Despeses de constitució 3.000 0 0 
Inversions 219.159 147.620 4.840 
Inversions inmaterials 54.599 0 0 
Inversions materials 164.560 147.620 4.840 
Leasing 0 0 0 
Fiances a llarg Termini 0 0 0 
Diposits a llarg termini 0 0 0 
Finançament 16.547 17.612 18.745 
Préstecs 16.547 17.612 18.745 
Leasing 0 0 0 
Compres 0 0 0 
IVA Compres 0 0 0 
Serveis exteriors 66.162 65.105 66.407 
Despeses de personal 183.792 186.764 186.764 
Salari NET 124.035 124.035 124.035 
IRPF 27.071 27.071 27.071 
SST 5.429 5.922 5.922 
SSE 27.258 29.736 29.736 
Despeses financeres 6.824 5.760 4.627 
Despeses financeres 
Leasings 0 0 0 
IVA a pagar 57.474 105.371 171.137 
Estimació Directe 45.668 60.891 60.891 
Estimació Objectiva 0 0 0 
Pag a compte IS 0 0 0 
IS Empreses 0 0 0 
Pag a compte IS Coop 0 0 0 
IS Cooperatives 0 0 0 
  0 0 0 
SORTIDES DE CAPITAL 598.627 589.122 513.410 
  0 0 0 
SALDO INICIAL 1.177.307 3.574.114 9.002.567 
  0 0 0 
SALDO FINAL 1.446.703 3.817.955 9.584.522 
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RATIS	PRINCIPALS	
 

 ANY 1 ANY 2 ANY 3 
RATI ENDEUTAMENT 45,79% 24,18% 18,52% 
RENDIBILITAT 
INGRESSOS 51,24% 55,51% 66,15% 
EBITDA 348.075 455.121 681.250 
FONS MANIOBRA 264.765 496.010 1.026.414 
Rendiment dels fons 105,09% 124,75% 195,41% 
Rendiment Inversió 165,35% 317,09% 15283,73% 
PUNT D'EQUILIBRI 289.718 310.111 312.847 

 
 
 
 
Tal i com podem comprovar des del primer any estem per sobre del punt d’equilibri i 
tants els rendiments dels fons com de la inversió són alts. Per altra banda el rendiment 
de la inversió del tercer any dona un valor molt dispers perquè la inversió és gairebé 
nul·la el tercer any. 
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ASPECTES	FISCALS	-	LEGALS	
 
Hem decidit fer una Societat Limitada alhora de crear l’empresa ja que només hi ha un 
soci i el capital mínim és de només 3.000,06€. Per fer-la hem de seguir els següents 
passos: 

1. Registrar el nom de la societat. 
2. Obrir una compta bancaria a nom de la societat 
3. Redactar els estatuts socials: 

a. Denominació 
b. Duració 
c. Domicili 
d. Objecte social 
e. Capital social 
f. Prohibicions sobre participacions 
g. Títols de propietat sobre participacions 
h. Llibre de registre de socis 
i. Regles sobre transmissions patrimonials 
j. Transmissions 
k. Junta general 
l. Òrgan d’administració 
m. Poder de representació 
n. Règim d’administració 
o. Exercici social 
p. Comptes anuals 
q. Dissolució i liquidació 

4. Escriptura pública de la constitució de la societat (300€), necessitarem: 
a. Estatuts socials 
b. Certificació negativa Registre Mercantil 
c. Certificació del banc de l’aportació del Capital Social 
d. DNI del soci fundador 

5. Obtenció NIF societat 
6. Alta impost activitats econòmiques 
7. Declaració IVA 
8. Inscripció Registre Mercantil provincial 
9. Adquisició NIF definitiu 
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PLA	D’ACCIÓ	
 
ACCIÓ <1 any 1 any 2 any 3 any 
Pla d'empresa         
Registrar marca         
Buscar proveidors         
Buscar personal 
adient         
Comprar maquinaria         
Instalar tecnologia         
Comprar utillatge         
Contractar personal         
Inauguració         
Promoció a traves 
web         
ampliació capacitat         
segon torn tarda-nit         
ampliació de la nau         
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PLA	DE	CONTINGÈNCIA	
 
Un cop hem analitzat el mercat i hem contemplat totes les vessants que aporta aquest 
pla d’empresa només quedaria posar-lo en marxa i tot i que els plannings i les 
previsions de vendes sempre intenten ser el més reals possibles hi ha vegades que 
per A o per B, les coses no surten com un s’espera. 
És per això que he preparat un pla de contingència per tal d’aprofitar en la mesura de 
lo possible tota la inversió feta. En el nostre cas, a diferència d’altres projectes, podem 
aprofitar gairebé tot, només canviant la direcció de la companyia i esdevenint més 
polivalents. 
 
El que em refereixo és fer un centre logístic d’empreses locals, que degut a la ubicació 
del centre logístic poden ser de la temàtica enologia.  
 
La idea és un centre on agrupar el vi i el cava més venut a la comarca i crear una 
pàgina web de venta online i distribució. 
 
La maquinària la podríem aprofitar gairebé tota i només faltaria fer un canvi en la forma 
de guardar el material ja que actualment, en el nostre projecte les ubicacions estan 
pensades per producte petit. 
 
Com a pla de contingència podria servir, però personalment confio plenament en la 
primera opció, crear una connexió entre Espanya i Àsia i perquè no, a llarg termini 
proveir a tot Europa. 
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ANNEX 1. Normativa específica Prevenció Riscos Laborals 
 
a) Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 
Modifica los siguientes artículos del Reglamento de los Servicios de Prevención para 
adaptarlos a la ampliación del umbral de la modalidad preventiva de asunción 
empresarial (Ley 14/2013, de apoyo al emprendedor y su internacionalización) y a la 
unicidad de la acreditación de los Servicios de Prevención (Ley 20/2013 de garantía de 
la unidad de mercado): 
 
– Artículo 11.1.a: para incluir la ampliación del umbral de trabajadores que permite la 
asunción empresarial, hasta 10 trabajadores con independencia del número de centros 
de trabajo y entre 11 y 25 trabajadores para empresas con un único centro de trabajo. 
 
(Puede ampliarse la información sobre las modalidades preventivas en 
http://bit.ly/MsPRL) 
 
– Artículos 18, 23, 25, 26 y 28: para reflejar la validez de la acreditación de los 
Servicios de Prevención en todo el territorio estatal y en las 4 especialidades, de tal 
modo que no podrá someterse a exigencias particulares de cada Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de que éstas autoricen las instalaciones sanitarias. 
 
b) Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención. 
 
En la misma línea que la modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
para adaptarse a la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, se procede a 
modificar el RD 843/2011 en los siguientes aspectos: 
 
– Apartado a del artículo 4.3: se cierra el cómputo de la primera UBS a 2.000 
trabajadores, suprimiendo el margen de discrecionalidad para variar dicha cifra, que el 
anterior redactado ofrecía a las Comunidades Autónomas. 
 
– Artículo 6: de los supuestos que permiten los acuerdos de colaboración entre SP 
Ajenos (dispersión geográfica o lejanía) se suprime el referente al ámbito de actuación 
territorial del servicio de prevención principal, en concordancia a la validez para todo el 
territorio estatal de la acreditación. 
 
– Artículo 11.2: se concretan ciertas facultades de control de la autoridad sanitaria 
competente sobre las actuaciones sanitarias desarrolladas en su seno. Se establece 
una obligación de preaviso de 30 días para la realización de las actuaciones sanitarias, 
incluyendo los exámenes de salud ordinarios. Si se trata de unidades móviles, el 
preaviso debe dirigirse a las Comunidades donde actúe. Se prevé que la comunicación 
pueda efectuarse a través de los Registros oficiales (artículo 28 RSP) por sistema 
electrónico. 
 
c) Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
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prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 
Acorde con la unicidad de acreditación como Servicio de Prevenciónse modifica la 
citada Orden, suprimiéndose las referencias de la norma al “ámbito territorial”, por 
cuanto como se ha indicado, la autorización será estatal y la exigencia de medios 
vendrá determinada por la actividad a desarrollar. 
 
2.- Adaptación de la normativa vigente a varias Directivas, a través del Real Decreto 
598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 6 
de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
En vigor desde el 5 de julio, supone la transposición de diversas Directivas al 
ordenamiento jurídico español, referentes a sustancias y agentes químicos y 
cancerígenos y a su posible incidencia en la gestación/lactancia, así como a la 
señalización y etiquetaje. 
 
3.- Cambios y desaparición del Libro de Visitas a raíz de la Ley 23/2015, de 21 de julio, 
Ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social: 
 
Artículo 26.1 de la citada Ley, vigente desde el 23 de julio: 
 
Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que 
realicen con ocasión de las visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones 
efectuadas mediante comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias 
públicas. 
 
  
 
Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se 
determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y 
su remisión a los sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se 
utilizarán medios electrónicos y que no se impondrán obligaciones a los interesados 
para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la realización de 
dichas diligencias. 
 
De cuanto antecede, se desprenden las siguientes consecuencias: 
 
1.- Está pendiente la promulgación de la nueva Orden Ministerial que regule el nuevo 
formato en que se extenderán las diligencias. 
 
2.- No obstante, ya ha desaparecido la obligación de las empresas y autónomos de 
adquirir y habilitar nuevos Libros de Visitas. 
 
La propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social advierte en su web que desde la 
entrada en vigor de la Ley 23/2015, ya no se habilitarán nuevos Libros de Visitas, ni se 
tramitarán nuevas solicitudes de alta en la aplicación del Libro de Visitas electrónico: 
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/LIBRO_VISITAS/ 
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3.- Mientras no se disponga del nuevo sistema, las anotaciones podrán efectuarse: 
 
a) En los Libros de Visitas preexistentes, que las empresas deberán conservar. 
b) En la aplicación informática del Libro de Visitas electrónico que continuará operativa 
para aquellas empresas y trabajadores autónomos que ya estuvieran dados de alta. 
c) En documento autocopiativo que los funcionarios actuantes portarán, quedando un 
ejemplar en poder del sujeto visitado. 
  
 
4.- Cumplimiento de condenas en PRL y modificación del Código Penal operada por la 
Ley Orgánica 1/2015: 
 
La citada Ley Orgánica modifica, con fecha de efectos de 1 de julio, los artículos del 
Código Penal relativos a la sustitución o suspensión de las condenas de prisión. 
 
Obviamente, no se trata de una previsión específica de PRL, pero puede incidir en 
dicho ámbito, considerando la creciente criminalización de los accidentes de trabajo y 
de la actuación, no solo del empresario y línea jerárquica, sino también de los técnicos 
y sanitarios. 
 
Puede ampliarse la información y su aplicabilidad a la PRL en http://bit.ly/1RzSvvX. 
 
5.- PRL y voluntariado a raíz de la Ley 45/2015 
 
La actividad de voluntariado queda al margen de la LPRL, por cuanto no existe 
relación laboral, ni por lo tanto, poder de dirección empresarial a cambio de un salario. 
 
No obstante, la prestación de este tipo de actividades no está exenta de riesgos para 
la salud de las personas. 
 
Por ello, procedo a desglosar las escuetas previsiones de dicha norma (en vigor desde 
el 16 de octubre, deroga la Ley 6/1996) sobre seguridad y salud de los voluntarios: 
 
– Artículo 10.1.a, b y e: Los voluntarios tienen derecho a recibir durante la prestación 
de su actividad, los medios materiales necesarios, así como la información y formación 
precisa para su correcto desarrollo. Así como estar cubiertos por una póliza de 
accidente o enfermedad derivados de la actividad voluntaria (Artículo 14.2.c) 
Obligación para la entidad de voluntariado de suscribir dicha póliza). 
 
– Artículo 11.j) Los voluntarios están obligados: a cumplir las medidas de seguridad y 
salud existentes en la entidad de voluntariado. 
 
– Artículo 16.2.c) Son deberes de las personas destinatarias de la acción voluntaria: 
observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir las 
instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas. 
 
– Artículo 18.1.k) Corresponde a la Administración General del Estado: proveer lo 
necesario para adaptar las previsiones de la normativa sobre seguridad y salud en el 
trabajo a los voluntarios, así como para incluirlas en los planes de igualdad de las 
entidades de voluntariado y, en su caso, en los de prevención del acoso sexual o por 
razón de sexo. 
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6.- Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas (deroga el Real Decreto 1254/1999): 
 
En vigor desde el 21 de octubre, adapta la regulación española a la Directiva 
2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, conocida 
como SEVESO III. 
 
Establece la obligación cuando se opere con sustancias peligrosas (de acuerdo al 
anexo I del citado Real Decreto) de elaborar e implantar una política de prevención de 
accidentes graves. 
 
7.- Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. 
 
En vigor desde el 20 de diciembre, su contenido consiste en que el cáncer de laringe 
relacionado con el amianto pasa del nivel de sospecha de enfermedad profesional, al 
de enfermedad profesional catalogada (se reubica del anexo 2 al 1 del RD de 
enfermedades profesionales). 
 
8.- Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
 
Al margen de diversas modificaciones en cuanto a los importes bonificables y su 
escalado en función del número de trabajadores, establece que a partir del 1 de enero 
de 2016, no será bonificable la formación a distancia. 
 
9.- Guías Técnicas y NTPs del INSHT: 
 
– Se han publicado las Guías Técnicas correspondientes a Lugares de trabajo 
(http://bit.ly/1YeKj38) y Radiaciones ópticas artificiales (http://bit.ly/1Qh9zXz). 
 
– Se han publicado nuevas NTPs, 30ª serie, números 1031 a 1054. 
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Annex 2. Enquestes per segmentació 
 

1. Introducció  

 
L’objectiu principal del meu projecte és facilitar el comerç a nivell tecnològic entre 
empreses asiàtiques i el consumidor local. Per dur a terme aquest procés necessitarem 
un centre logístic preparat i adequat per assolir uns volums molt elevats i sempre amb 
l’excel·lència alhora d’organitzar i redistribuir. Tanmateix, la integració amb les diferents 
agències de transport serà fonamental.  
La velocitat en què canviem els hàbits és com a mínim sorprenent. El consumidor que 
fa un temps només comprava al petit comerç, ara compra a grans magatzems; el que 
comprava a grans magatzems ara compra per internet a territori espanyol i per últim el 
que ja comprava online a territori espanyol, avui en dia ja compra arreu del món.  
L’increment de la importació de béns de consum és evident i fa que l’empresari hagi 
d’estar alerta de tot el seu entorn, ple de competidors gegants i cada vegada més, 
integrats als diferents països.  
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2. Justificació teòrica 

 
El tema de la logística està molt estudiat en quasi tots els camps possibles i les 
infraestructures que utilitzem. Un clar exemple n’és Amazon, que sense anar més enllà 
ja està entregant comandes amb Drones auto pilotats.  
Més enllà de la tecnologia mes puntera a dins de cada magatzem o centre logístic 
sempre hi ha d’haver uns protocols i normes segons com organitzar-se i tractar els fluxos 
de feina.  
L’anàlisi en què es basa el meu projecte és d’observar i entendre com els consumidors 
veuen el fet de comprar online a través de portals menys coneguts, com poden ser el 
mateix Amazon, Ebay o d’altres portals més coneguts. No és res més que entendre 
quines són les facilitats que li podem oferir al nostre client, que potser són les mancances 
que hi ha actuals al mercat, i fer-ho de la millor manera possible. 
També es sol utilitzar una espècie de test d’eficiència que es diu Benchmarking en el 
món de la logística (també s’aplica en altres camps) i el que fa és mesurar amb una 
puntuació com d’eficient és el servei. 
Les enquestes que jo he trobat són enquestes generals de tipus global, amb preguntes 
del tipus comerç majorista, minorista, etc. I no he trobat cap que s’adeqüi al cent per cent 
al que jo estic buscant.  
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3. Objectius 

 
Els objectius clars del treball són estudiar al màxim la població per tal de cometre les 
menors errades possibles quan es desenvolupi el centre logístic i aprendre també de les 
coses que fan bé els nostres competidors. 
Dins de la logística també és imprescindible saber quines són les agències de transport 
que més bon servei ofereixen als consumidors en l’actualitat i per això també ho hem 
preguntat a l’enquesta. 
Saber quines són les variables que estimen alhora de prendre decisions sempre serà un 
factor al nostre favor alhora de prendre decisions tant en termes logístics com 
d’operacions i globals. 
Amb tots aquests objectius que no són una altra cosa que conèixer el nostre target i el 
mercat contemporani, es podrà partir d’una base molt més solida i aplicar els 
coneixements adquirits en la matèria.  
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4. Hipòtesi i Variables 

 
Tot seguit es detallaran les preguntes proposades a l’enquesta i la resposta que 
s’esperava més coherent per part de l’enquestador, és a dir, jo. 
Pregunta Hipòtesi 
Acostumes a comprar online? Si 
Amb quina freqüència? 2 cops al mes 
Compres només a Espanya o també a l’estranger? Només a Espanya 
Què valores més al comprar online? Rapidesa 
Quina es la teva seguretat al comprar online? 8 
Alguna vegada has deixat de comprar algo pel temps d'espera? Alguna vegada 
Com valores la informació en el procés d'enviament (Tracking)? 5 
Prefereixes rebre les comandes a casa o a un punt de recollida? Punt de recollida 
Les dificultats per retornar un article et tiren enrere a l'hora de comprar? Si 
Estaries disposat a pagar un extra per un servei express? Depèn del preu 
Quines de les següents agències de transports coneixes? UPS , SEUR, ASM CORREOS 
Quina t'ha proporcionat un millor servei? SEUR 
Coneixes Google Adwords? SI 
Fas clic als anuncis de Google Adwords o directament als resultats? ALS ANUNCIS 
Utilitzes Google Shopping? SI 
Acostumes a comprar amb el mòbil/Tablet o amb l'ordinador? SI 

 

PREGUNTA HIPÒTESI RESULTAT % ENCERT 
Acostumes a comprar online? Si Si 1 
Amb quina freqüència? 2 cops al mes Mensualment  0 
Compres només a Espanya o 
també a l’estranger? 

Només a Espanya A tot arreu 0 

Què valores més al comprar 
online? 

Rapidesa Preu 0 

Quina es la teva seguretat al 
comprar online? 

8 8 1 

Alguna vegada has deixat de 
comprar algo pel temps 
d'espera? 

Alguna vegada Alguna vegada 1 

Com valores la informació en el 
procés d'enviament 
(Tracking)? 

5 5 1 

Prefereixes rebre les 
comandes a casa o a un punt 
de recollida? 

Punt de recollida A casa 0 

Les dificultats per retornar un 
article et tiren enrere a l'hora de 
comprar? 

Si No decisiu 0 

Estaries disposat a pagar un 
extra per un servei express? 

Depèn del preu Depèn del preu 1 

Quines de les següents 
agències de transports 
coneixes? 

UPS , SEUR, ASM, 
CORREOS 

UPS, SEUR , 
CORREOS 

1 

Quina t'ha proporcionat un 
millor servei? 

SEUR SEUR 1 

Coneixes Google Adwords? SI SI/NO 0 
Fas clic als anuncis de Google 
Adwords o directament als 
resultats? 

ALS ANUNCIS No se de que em parles 0 

Utilitzes Google Shopping? SI No 0 
Acostumes a comprar amb el 
mòbil/tablet o amb l'ordinador? 

mòbil/tablet ordinador 0 

   44% 
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Tot i conèixer el sector ara podrem veure com l’encert ha estat força baix (44%) de la 
hipòtesi respecte els resultats finals.  
Podem concloure que per molt que ens pensem que coneixem el consumidor mai 
l’arribarem a conèixer suficient com per pensar per ell. Per tant, és imprescindible 
realitzar aquets tipus d’enquestes per tal de fer-ho. 
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5. Anàlisi de les dades 
En aquest apartat analitzarem les dades extretes en cada pregunta de l’enquesta: 
 

 
 
 
En primer lloc és fonamental saber si el potencial client compra online (ja que nosaltres 
no disposarem de botiga física) i cada quant sol comprar per intentar veure el possible 
volum. 
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És important saber on compren els clients ja que els nostres productes tindran 
procedència internacional i quines són les qualitats que valoren més alhora de fer-ho. 
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La seguretat que et dona la plataforma alhora de comprar així com la transparència i la 
possibilitat de comunicar-t’hi en cas d’algun possible problema és molt important alhora 
de comprar online. 
Tanmateix, el fet de que els magatzems estiguin als països d’origen fa que la rapidesa 
no sigui la esperada moltes vegades. 
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El tema de l’enviament de les comandes, com podem veure es fonamental ja que és el 
procés clau alhora de veure la qualitat de la logística. Sense una bona agència de 
transports i la completa integració d’aquests serveis serà impossible oferir un servei de 
qualitat. 
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Tal i com comentàvem anteriorment la gestió del transport és clau. Amb les preguntes a 
continuació es pretén conèixer com treballen les agències més populars actualment. 
 

 
 

 
En aquest cas les respostes m’han sobtat bastant ja que molta gent no coneix què és 
Google Adwords ni quines aplicacions té. Són en gran mesura aplicacions molt útils i 
com a mínim seria interessant que tothom les coneixes. Més enllà d’això també podem 
observar en la segona pregunta que molta gent contesta que no sap ni de què li parlem, 
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però segurament un percentatge elevat d’aquest grup, sí que utilitza sense ser conscient 
els anuncis d’Adwords. 

 
6. Conclusions 

Un cop acabat l’anàlisi de mercat seguint les tècniques d’investigació social proposades 
en aquest curs, puc afirmar que conec molt més al futur client que no pas abans de fer-
lo.  
En primer lloc, vull destacar la importància de l’enquesta com a eix principal d’aquest 
treball i dins de l’enquesta amb la diferència que hi ha entre la hipòtesi i el que realment 
pensa el consumidor. De fet, només un 44% de les preguntes enquestades són com 
realment em pensava que serien, i l’altre 56% difereixen del plantejament inicial. 
És per això que cal recalcar que moltes empreses relacionades o no, en el món de la 
logística haurien de fer com a mínim un petit estudi de mercat, està clar que de cara al 
TFG hi haurà molta més gent enquestada, és a dir que amb una mostra més gran 
podrem treure encara unes conclusions més clares.  
Realment m’ha anat molt bé per començar a enfocar el pla d’operacions i el pla de 
màrqueting del meu treball de recerca ja que sense totes les eines apreses a classe i el 
saber extreure informació de l’enquestat fent les preguntes determinades, no ho hauria 
pogut fer. 
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Annex 3. Inversions 
 

  ANY 1 ANY 2 ANY 3 
Immobilitzat intangible 45.123 0 0 
Recerca i Desenvolupament 0 0 0 
Concessions administratives 0     
Patents, llicències i marques 123     
Drets de traspàs 0     
Aplicacions informàtiques 45.000     
Altre immobilitzat intangible 0     
Immobilitzat material 136.000 122.000 4.000 
Terrenys 0     
Construccions 14.000     
Instal·lacions Tècniques 24.000 20.000   
Maquinària 70.000 100.000   
Utillatge 2.000 2.000 2.000 
Altres instal·lacions 500     
Mobiliari 8.000   2.000 
Equips per a processos 
informació 12.000     
Elements de transport 4.500     
Altre immobilitzat material 1.000     
Fiances i Dipòsits a ll/t 0 0 0 
Fiances a llarg termini       
Dipòsits a llarg termini       
TOTAL 181.123 122.000 4.000 

 
 
Aplicacions informàtiques: EASY WMS 
Constriuccions: Acondicionament d’una part de la nau 
Instal·lacions tècniques: muntatge de l’arc de radiofreqüència i les cintes 
transportadores automàtiques. 
Maquinària: Sistemes d’ubicacions automatitzat tipus colmena. 
Equips per a processos informació: ordinadors 4 oficines + 3 al magatzem. 
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Annex 4. Costos 
 
  ANY 1 
Lloguers 0 
Rentings 14.400 
Reparacions 3.600 
Serveis professionals 
independents 4.800 
Transports 0 
Primes d'assegurança 7.200 
Serveis Bancaris 714 
   Despeses Finançament 714 
   Altres servies bancaris 0 
Marketing i Publicitat 0 
Subministraments 24.000 
Altres Serveis 0 
TOTAL SERVEIS EXTERIORS 54.714 

 
 
Lloguers: No hi ha despeses de lloguers ja que el local és de propietat. 
Rentings: Totes les carretilles i toros per tal de dur a terme l’activitat empresarial 
Reparacions: s’han tingut en compte un mínim de reparacions per tal de garantitzar el 
correcte funcionament de tota la maquinaria més unes reparacions possibles. 
Serveis professionals independents: neteja del recinte i interior de la nau. 2 cops per 
setmana. 
Prima d’assegurança: per tal de garantitzar la integritat de tot el stock del client. 
Subministraments: com es un local gran els subministraments també són a proporció. 
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Annex 5: Nòmines detallades 
 

PROMOT
ORS 

PAG
UES 

RÈG
IM 

TIP
US 

SAL
ARI 
BRU

T 

SAL
ARI 
NET % 

IR
PF 

BA
SE 
SS % 

S
S
E % 

SS
T COST 

Jaume 12 
Gen
eral 

Fix
e 2.586 

2.00
0 

23
% 

58
6   

23,6
0% 0 

4,7
0% 0 2.586 

TREBALL
ADORS 

PAG
UES 

RÈG
IM 

TIP
US 

SAL
ARI 
BRU

T 

SAL
ARI 
NET % 

IR
PF 

BA
SE 
SS % 

S
S
E % 

SS
T COST 

Responsab
le logística 12 

Gen
eral 

Fix
e 2.000 

1.49
0 

21
% 

41
6 

2.0
00 

23,6
0% 

47
2 

4,7
0% 94 2.472 

Administrat
iu 1 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.250 988 

16
% 

20
3 

1.2
50 

23,6
0% 

29
5 

4,7
0% 59 1.545 

Administrat
iu 2 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.250 988 

16
% 

20
3 

1.2
50 

23,6
0% 

29
5 

4,7
0% 59 1.545 

Mozo 
almacen 1 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 

Mozo 
almacen 2 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 

Mozo 
almacen 3 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 

Mozo 
almacen 4 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 

Mozo 
almacen 5 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 

Mozo 
almacen 6 12 

Gen
eral 

Fix
e 1.000 812 

14
% 

14
1 

1.0
00 

23,6
0% 

23
6 

4,7
0% 47 1.236 
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