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Informació Complementària 
 
Fase 1:  
 
Currículums: 
 
C/Capità Antoni Páges Millet, 
nº 26 Átic 1º  
08320 El Masnou  
 

Telf. 610 950 273 
virgi_369@msn.com 

Data de Naixement: 05/11/1986 
 

Virginia Rovira Márquez 

Objectiu Administrativa i comptable 

Experiència 2006/2007/2008 ASSEGRUP MAPFRE, S.L.           El Masnou  
 
Arxivant documents i fent plans 
 

 
2008/2009                     AJUNTAMENT DEL MASNOU          El Masnou 
 

 Conveni de col·laboració per la formació pràctica en els centres de treball 
 Contracte de temps determinat 

Educació  2008/2009 (Cursant)    COL·LEGI BADALONÉS                      Badalona 
 2º CFGS  d’ Administració i Finances  

 2007/2008                   COL·LEGI BADALONÉS                       Badalona 
 1º CFGS d’Administració i Finances  

 Juny 2007                    Universitat Pompeu Fabra                    Barcelona  
 Proves PAU  

 setembre 2002 – juny 2007       IES Mediterrània                    El Masnou  
 Batxillerat Humanístic  

 setembre 1998 – juny 2002      Col·legi Sagrada Família        El Masnou  
 Educació Secundària Obligatòria  

 setembre 1992 – juny 1998       Col·legi Sagrada Família       El Masnou 
 Educació General Bàsica 

Interessos Idiomes: Castellà, Català i Anglès. 

Suggeriments Títol Microsoft Office Specialist a nivell Expert. 



 

Página 4 de 66 

 
C/Migdia, s/n -  
08396 Sant Cebrià de Vallalta  

Telf. 635 161 458 
georgina.sp@hotmail.com 

Data de Naixement: 30/12/1987 
  

Georgina Solé Pérez 

Objectiu Administrativa i comptable 

Experiència gener 2006/juny 2006   Centre de Formació del taxi, S.T.A.C. Barcelona   
 

 Pràctiques com administrativa: duent la comptabilitat bàsica, 
arxivant,facturant, atenció telefònica i atenció al client. 

 
juny 2006/juliol 2006               magatzem de Badalona             Badalona 
 

 Pràctiques com administrativa: Atenció telefònica, atenció al client, 
control de variacions de preus, introducció d’alabarans al Facturaplus, 
realitzar comandes, elaborar pressupostos i albarans. 

 
 

novembre 2006/juliol 2008           Sumeplast                     Premià de Mar 
 
 Atenció telefònica, actualització del programa Facturaplus i Contaplus, 

arxivar, control de venciments i rebuts, introducció de comandes, albarans i 
factures, realitzar comandes, albarans i facturació, control de comandes i 
altres tasques administratives. 

Educació  2007/2009                     COL·LEGI BADALONÉS                       Badalona 
 CFGS d’Administració i Finances  

 2007                              COL·LEGI BADALONÉS                       Badalona 
 Prova d’accés a Grau Superior (superada) 

 2005/2006                     COL·LEGI BADALONÉS                       Badalona  
 CFGM d’Administració  

 2005/2006                      
 Curs ocupacional  d’administració comptable (450h) 

 2005                                 IGH SCHULE                                        Alemanya      
 Estada 10 dies a l’escola com a estudiant d’intercanvi 

 2005                          IES Lluís Domènech i Montaner               Canet de Mar 
 Educació Secundària Obligatòria  

Interessos Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Alemany 

Suggeriments Carnet de conduir (B) i vehicle disponible 
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Verónica Quero Tierno 
 

Objectiu Administrativa - Comptable 

Experiència Maig 2007 – Actualment          Col·legi Amor de Déu,  St. Adrià de Besòs 
Auxiliar Administratiu 
 Facturació 
 Comunicació i Arxiu 
 Introducció de dades 
 Gestió de pagament i cobrament 

 
Setembre 2006 –  Abril 2007    Col·legi Amor de Déu, St. Adrià de Besòs 
Auxiliar Administratiu 

 
Octubre 2005 –  Juny 2006      Col·legi Amor de Déu, St. Adrià de Besòs 
Auxiliar Administratiu  

 
Novembre 2004 – Juny 2005    Col·legi Amor de Déu, St. Adrià de Besòs 
Auxiliar Administratiu 

 Juny  2004 – Juliol 2004 – Setembre 2004       Caixa Penedès, Badalona 
Pràctiques Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa 

Educació Actualment                                                 Col·legi Badalonès, Badalona 
 CFGS 2n d’Administració i Finances 

 2007-2008                                                  Col·legi Badalonès, Badalona 
 CFGS 1r d’Administració i Finances 

 2006-2007                                                  Col·legi Badalonès, Badalona  
 Prova d’Accés preparació CFGS                       

 2004-2005          Centre d’Estudis de Vídeo i imatge CEV, Barcelona 
 Títol So Professional 

 2003-2004                            Col·legi Amor de Déu, Sant Adrià de Besòs 
 Títol CFGM Gestió Administrativa 

 2002-2003                             Col·legi Sant Gabriel, Sant Adrià de Besòs 
 Batxillerat Científic                           

 1997-2002                            Col·legi Amor de Déu, Sant Adrià de Besòs 
 Graduat ESO 

Interessos Informàtica, Ofimàtica, Tennis, Música 

Suggeriments Carnet de conduir 

Avda. Alfons XIII 557, 4t 6è 
08913 – Badalona 

Telf. 659126639 
veroqt@gmail.com 

Data de naixement: 12/04/1986 
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Av. de la platja 142-144 
3r2a dreta 
08930- St. Adrià de Besós 

Telf. 675 24 35 20 / 635 104 498 
vanessa.vasallo@hotmail.com 

Data de Naixement: 
04/02/1986 
 

 

Vanessa Vasallo Díaz 

 
 

Objectiu Administrativa - comptable 

Experiència 2005 – Actualitat Sertrans Catalunya S.A.                     Barcelona 
Administrativa Comptable / Atenció al client 
 Gestió de cobraments i pagaments 
 Control de factures 
 Introducció de dades 
 Atenció telefònica 
 Tasques administratives i comptables 
 Correspondència i arxiu 

 
Estiu 2004                Caixa d’Estalvis del Penedès                    Badalona 
Administrativa Comptable – Atenció al client 
 Atenció al client 
 Tasques administratives 
 Comercialització dels productes de l’entitat 
 Arxiu i correspondència 
 Pràctiques escolars del CFGM 

 
2004 - 2003 Crisalda (Dolce Cuore) St. Adrià de Besòs 
Dependenta  
 Venda i atenció al client 
 Reposició de gènere 
 Control del magatzem 
 Tasques relacionades 

Educació 2009 – 2007                            Col·legi Badalonès, Badalona 
 Títol de CFGS Administració i Finances. 

2006 – 2007                            Institut Lluïsa Cura, Barcelona 
 Curs de preparació per a Prova d’Accés a CFGS. 

2003 – 2004               Col·legi Amor de Déu, St. Adrià Besòs 
 Títol de CFGM Gestió Administrativa. 

1989 – 2002               Col·legi Amor de Déu, St. Adrià Besòs 
 Graduat Escolar EGB i ESO. 

Interessos Escriptura, tennis, voleibol, lectura, cinema... 

Suggeriments Llicència de conducció A-1 i B. 



 

Página 7 de 66 

Fase 2: 
 
Normativa Legal: 
 
- Ley del Ruido Ley 37/2003  
  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de    

noviembre.  
 

- Llei a Catalunya (Veure Informació Complementària) 
Ley 16/2002, de 28 de junio de protecció contra la contaminació acústica. 
Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració ambiental .  
Ordenança municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. 
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de 
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos. 

 
 Jurídics  (Veure Informació Complementària) 
 

Algunes de les normes que hem trobat sobre el nostre sector: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE 
SEGURIDAD SOCIAL. PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 
Real Decreto 1724/2008, de 24 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1400/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen normas para el reconocimiento 
del complemento a los titulares de pensión de jubilación e invalidez de la Seguridad 
Social, en su modalidad no contributiva, que residan en una vivienda alquilada, 
prorrogando su vigencia para el año 2008. 
BOE nº 258, 25.10.2008 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 

Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos 
y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación. 
BOE nº 256, 23.10.2008 
 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

Resolución de 10 de octubre de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre autorización para diferir el pago de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de las empresas que 
ejercen su actividad en el sector del transporte aéreo. 
BOE nº 255, 22.10.2008. 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
MEDIDAS FINANCIERAS. 
Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia 
Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de 
la Zona Euro. 
BOE nº 248, 14.10.2008 
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JEFATURA DEL ESTADO 
MEDIDAS FINANCIERAS 
 

Real Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la 
Adquisición de Activos Financieros. 
BOE nº 248, 14.10.2008 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
MEDIDAS FINANCIERAS 
 

Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes 
garantizados a que se refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Real Decreto 948/2001, 
de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores. 
BOE nº 246, 11.10.2008 
 

VALORACIÓN CATASTRAL 
Orden EHA/2816/2008, de 1 de octubre, de modificación de la Orden 
EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de valoración 
a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del 
Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. 
BOE nº 244, 09.10.2008 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
JORNADAS ESPECIALES DE TRABAJO 
 

Real Decreto 1579/2008, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se 
regulan determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector del 
transporte ferroviario. 
BOE nº 240, 04.10.2008 
http://www.boletinesoficiales.com/Portal/Normas_Empresas/ 
 

La gestió de cadàvers, siguin del tipus que siguin, de companyia o granja, queda 
articulat a la llei 10/98 de Residus, reglament de Epizootias, 1 de febrer de 1955, 
Reial Decret  2.224/1993 del 17 de desembre, que derroga el RD. 845/1987, incorpora 
a la normativa espanyola Directiva 90/667/CEE i 92/118/CEE en vigor a España, 
Decisió 449/96/CEE y Directiva 534/99. 
 

- A Catalunya: 
 

LLEI 9-7-1990, núm. 15/1990. PARLAMENT DE CATALUNYA. Ordenació 
sanitària.  
 

DECRET 25-11-1997, núm. 297/1997 PRESIDENCIA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. Reglament de policia sanitària mortuòria. 
 

DECRET 27-7-1999, núm. 209/1999. DEPARTAMENT GOVERNACIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Reglament que regula, amb caràcter 
supletori, los serveis funeraris municipals. 
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Fase 3: Enquesta sobre el producte 
 
Núm. Qüestionari: Data: 
Núm. Entrevistador: 

 

Bon dia / Bona tarda: 
 

Sóc ………………… de l’empresa Adéu, guau! i els agrairíem la seva col·laboració si 
fos tan amable de respondre a les següents qüestions: 
 

1. Té animals de companyia al seu càrrec? 
a. Sí 
b. No               FI DE L’ENQUESTA! 

2. Quin tipus de mascota té? 
a. Gos 
b. Gat 
c. Ocells 
d. Peixos 
e. Conills 
f. Hàmster, rates i similars 
g. Rèptils 
h. Altres (indiqui el tipus)..................................................................... 

3. En el moment de la defunció de la seva mascota, estaria disposat a enterrar-la o 
la incineraria? 

a. Enterrar 
b. Incinerar 
c. Cap de les dues 

4. Quant estaria disposat a pagar per aquest servei? 
a. Menys de 50 € 
b. De 50 a 100 € 
c. De 100 a 200 € 
d. Més de 200 € 

5. Li sembla adequat la idea de la creació d’un espai especialitzat en enterraments 
dels animals de companyia? 

a. Sí 
b. No 
c. No sap / No contesta 

6. On considera adient l’emplaçament d’aquest indret? 
a. A la pròpia ciutat. 
b. A les afores 
c. No sap / No contesta 

7. Com imagina aquest indret? 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

8. Estaria d’acord en desplaçar-se per visitar la tomba o cementiri de la seva 
mascota? 

a. Sí 
b. No 
c. Depèn de la distància 

9. Estaria disposat a celebrar una cerimònia de comiat en memòria del seu animal? 
a. Sí 
b. No 
c. No sap / No contesta 

10. Considera adient la opció de crear panegírics per a aquest moment, les 
decoracions florals, els recordatoris...? 

a. Sí 
b. No 
c. No sap / No contesta. 
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Resultats de l’enquesta: 
 

 Dades obtingudes: 
 

Els resultats globals obtinguts amb les 20 enquestes realitzades , podem 
trobar-los a la Informació Complementària. 

 
 

1. Té animals de companyia al seu càrrec? 
a. Sí  20 resultats  100% 
b. No  
 

2. Quin tipus de mascota té? 
a. Gos  16 resultats 
b. Gat  6 resultats 
c. Ocells  5 resultats 
d. Peixos  4 resultats 
e. Conills  1 resultat 

 

3. En el moment de la defunció de la seva mascota, estaria disposat a enterrar-la o 
la incineraria? 

a. Enterrar  12 resultats positius 
b. Incinerar  6 resultats positius 
c. Cap de les dues  2 resultats positius 
 

4. Quant estaria disposat a pagar per aquest servei? 
a. Menys de 50 €  8 resultats positius 
b. De 50 a 100 €  8 resultats positius 
c. De 100 a 200 €  2 resultats positius 
d. Més de 200 €  2 resultats positius 
 

5. Li sembla adequat la idea de la creació d’un espai especialitzat en enterraments 
dels animals de companyia? 

a. Sí  15 resultats positius 
b. No  4 resultats positius 
c. No sap / No contesta  1 resultat positiu 
 

6. On considera adient l’emplaçament d’aquest indret? 
a. A la pròpia ciutat.  2 resultats 
b. A les afores  14 resultats 
c. No sap / No contesta  4 resultats 
 

7. Com imagina aquest indret?........................................................................................... 
 

8. Estaria d’acord en desplaçar-se per visitar la tomba o cementiri de la seva 
mascota? 

a. Sí  9 resultats positius 
b. No  5 resultats positius 
c. Depèn de la distància  6 resultats positius 
 

9. Estaria disposat a celebrar una cerimònia de comiat en memòria del seu animal? 
a. Sí  6 resultats positius 
b. No  12 resultats positius 
c. No sap / No contesta  2 resultats positius 
 

10. Considera adient la opció de crear panegírics per a aquest moment, les 
decoracions florals, els recordatoris...? 

a. Sí  8 resultats positius 
b. No  11 resultats positius 
c. No sap / No contesta.  1 resultat positiu 
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TOTALS   

PREG. 1 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 20 100 TOTHOM HA DE TENIR MASCOTES PER SER UN PERFIL CORRECTE PER L'ENQUESTA 
B 0 0   

  20 100 AQUESTA PREGUNTA ÉS UN FILTRE PER DETECTAR POSSIBLES CLIENTS/USUARIS 

PREG. 2 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 16 80 EL 80% DEL ENQUESTATS TÉ GOS 
B 6 30 EL 30% DELS ENQUESTATS TÉ GAT 
C 5 25 EL 25% DEL ENQUESTATS TÉ OCELLS 
D 4 20 EL 20% DELS ENQUESTATS TÉ PEIXOS 
E 1 5 EL 5% DELS ENQUESTATS TÉ CONILLS 

  20     

PREG. 3 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 12 60 EL 60% DELS ENQUESTATS ENTERRARIA LA SEVA MASCOTA 
B 6 30 EL 30% DELS ENQUESTATS INCINERARIA LA SEVA MASCOTA 
C 2 10 EL 10% DELS ENQUESTATS NO INCINERARIA NI ENTERRARIA LA SEVA MASCOTA 

  20 100   

PREG. 4 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 8 40 EL 40% DELS ENQUESTATS ESTARIA DISPOSAT A ABONAR MENYS DE 50 EUROS 
B 8 40 EL 40% DELS ENQUESTATS ESTARIA DISPOSAT A ABONAR ENTRE 50 I 100 EUROS 
C 2 10 EL 10% DELS ENQUESTATS ESTARIA DISPOSAT A ABONAR DE 100 A 200 EUROS 
D 2 10 EL 10% DELS ENQUESTATS ESTARIA DISPOSAT A ABONAR MÉS DE 200 EUROS 

  20 100   

PREG. 5 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 15 75 EL 75% DELS ENQUESTATS LI SEMBLA ADIENT LA CREACIO DE CEMENTIRIS DE MASCOTES 
B 4 20 EL 20% DELS ENQUESTATS NO LI SEMBLA ADIENT LA CREACIO DE CEMENTIRIS DE MASCOTES 
C 1 5 EL 5% DELS ENQUESTATS NO EXPRESSA LA SEVA OPINIÓ 

  20 100   

PREG. 6 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 2 10 EL 10% DELS ENQUESTATS INSTAL·LARIA EL CEMENTIRI A LA CIUTAT 
B 14 70 EL 70% DELS ENQUESTATS INSTAL·LARIA EL CEMENTIRI ALS AFORES 
C 4 20 EL 20% DELS ENQUESTATS NO HO SABEN O NO CONTESTEN 

  20 100   

PREG. 7 PREGUNTA LLIURE 
        

PREG. 8 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 9 45 EL 45% DELS ENQUESTATS ES DESPLAÇARIA PER VISITAR LA TOMBA/CEMENTIRI 
B 5 25 EL 25% DELS ENQUESTATS NO ES DESPLAÇARIA PER VISITAR LA TOMBA/CEMENTIRI 
C 6 30 EL 30% DELS ENQUESTATS S'HO PLANTEJARIEN SEGONS LA DISTÀNCIA 

  20 100   

PREG. 9 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 6 30 EL 30% DELS ENQUESTATS CELEBRARIA UNA CERIMÒNIA EN MEMÒRIA DE L'ANIMAL 
B 12 60 EL 60% DELS ENQUESTATS NO CELEBRARIEN UNA CERIMÒNIA EN MEMÒRIA DE L'ANIMAL 
C 2 10 EL 10% DELS ENQUESTATS NO HO SABEN O NO CONTESTEN 

  20 100   

PREG. 10 RTATS. % CONCLUSIONS 
A 8 40 EL 40% DELS ENQUESTATS CONSIDERA ADEQUATS PANEGÍRICS, DECORACIONS FLORALS.. 
B 11 55 EL 55% DELS ENQUESTATS NO CONSIDERA ADIENT PANEGÍRICS, DECORACIONS FLORALS.. 
C 1 5 EL 5% DELS ENQUESTATS NO HO SABEN O NO CONTESTEN 

  20 100   
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Amb els quadres exposats, amb la informació adjunta al punt següent (apartat 
4.d) juntament amb els gràfics seleccionats podem observar el percentatge 
corresponent als estudis realitzats en funció de les respostes de la mostra. 
 

i. Representació gràfica 
Per a  la millor comprensió gràfica dels resultats obtinguts, adjuntem l’Annex 
d’Excel amb els quadres corresponents i els gràfics resultants de l’estudi sobre 
el servei que volem oferir, també adjuntats al punt tractat a continuació. 
 

d. Estadístiques emprades i interpretació dels resultats 
Amb els quadres i gràfics adjunts volem verificar la informació obtinguda amb el 
qüestionari així com justificar les conclusions que hem extret. 
La moda per a les qüestions plantejades són els valors de la pàgina anterior 
que obtenen major freqüència en la resposta i els hem emmarcat amb lletra en 
negreta per una visualització més ràpida d’aquests. 
 

 Per la primera qüestió, Té animals de companyia al seu càrrec? només hem 
considerant adients i proporcionades d’informació addicional les enquestes que 
ens indicaven que tenien mascotes, essent el 100% de les enquestes 
finalitzades i seleccionades per l’estudi de mercat. 
 

PREG 1 
TE MASCOTA/ES? % RTATS. 

SI 100 20 
NO 0 0 

  100 20 
 
  Com a resultat de la segona , Quin tipus de mascota té? podem verificar que 
tractarem, principalment, amb gossos, essent la mascota més habitual a la 
societat actual. 

% DE MASCOTES

80

30 25 20
5

0

50

100

GOS GAT OCELL PEIX CONILLS

 
 
  La tercera pregunta: En el moment de la defunció de la seva mascota, estaria 
disposat a enterrar-la o la incineraria? La majoria dels enquestats està d’acord amb 
enterrar o incinerar el seu animal, especialment, es decanten pel enterrament 
del mateix. 
 
 

PREG.3 
QUAN MORI...? % RTATS. 
ENTERRARIA 60 12 
INCINERARIA 30 6 

CAP 10 2 
  100 20 

PREG. 2 
QUINA? % RTATS. 

GOS 80 16 
GAT 30 6 

OCELL 25 5 
PEIX 20 4 

CONILLS 5 1 
    20 
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ENTERRARIA

CAP

INCINERARIA

 
 
  La quarta pregunta: Quant estaria disposat a pagar per aquest servei? ens vol 
orientar sobre el preu que els possibles clients estan disposats a abonar, 
establint una valor aproximat de 100 € màxim com a norma general. 

PREU DEL SERVEI

MEYS DE 
50€
40%

MES DE 200 
€

10%

50 A 100 €
40%

100 A 200 
€

10%

 
 
 La cinquena qüestió és Li sembla adequat la idea de la creació d’un espai 
especialitzat en enterraments dels animals de companyia? Hem plantejat aquesta 
pregunta amb l’objectiu de conèixer la opinió de la gent o dels possibles usuaris 
sobre la nostra idea per tal d’obtenir un esborrany sobre l’acceptació que tindria 
a la  societat una empresa amb aquests objectius i serveis oferts. 
Amb els resultats obtinguts, previsiblement l’empresa tindria una acceptació 
correcta al mercat, excepte per un col·lectiu contrari a la idea tractada. 
 

LI SEMBLA CORRECTA LA IDEA?

NO
20%

NS/ NC
5%

SI
75%

 
 
 La sisena pregunta On considera adient l’emplaçament d’aquest indret? ens 
permet adreçar el cementiri a l’indret on els enquestats consideren més adients 
per a ell; en aquest cas, als afores de la ciutat. 

PREG. 4 
QUANT PAGARIA? % RTATS. 

MEYS DE 50€ 40 8 
50 A 100 € 40 8 
100 A 200 € 10 2 

MES DE 200 € 10 2 
  100 20 

PREG. 5 
LI SEMBLA OK? % RTATS. 

SI 75 15 
NO 20 4 

NS/ NC 5 1 
  100 20 

PREG. 6 
ON L'EMPLAÇARIA? % RTATS. 

CIUTAT 10 2 
AFORES 70 14 
NS / NC 20 4 

  100 20 

ON EMPLAÇARIA L'INDRET?

NS / NC
20%

CIUTAT
10%

AFORES
70%
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 La setena qüestió plantejada Com imagina aquest indret? permet aconseguir 
major dinamisme, participació dels enquestats... La nostra intenció és que la 
mostra ens aporti idees, informació addicional, suggeriments sobre els serveis i 
la empresa.  
 

Els resultats obtinguts amb aquesta pregunta són els exposats a continuació, a 
més de les enquestes que no han aportat informació en aquesta qüestió: 
- Un indret tranquil i de gran espai, amb arbres, vegetació... 
- Com els cementiris de persones però estaria als afores. 
- Alegre, amb flors, veles... 
- Gran i despoblat. 
- Un lloc amb gespa entre ponts amb aigua. Un lloc tranquil lluny del soroll de la 
ciutat. 
- Un lloc amb color, gens seriós, que encara que soni tètric, atreies a la gent a                  
anar sovint. 
- Un lloc verd, amb flors, amb tombes a terra, làpides blanques i estàtues 
d’animals. 

- Un jardí, parc amb espai per tombes i altres usos. 
 
 La vuitena pregunta Estaria d’acord en desplaçar-se per visitar la tomba o 
cementiri de la seva mascota? permet verificar que alguns amos es desplaçarien 
per visitar la seva mascota enterrada/ incinerada, d’altres valorarien la distància 
a recórrer i un tercer segment, no ho faria. 
 

VISITARIA EL CEMENTIRI?

DEPÈN KM.
30%

SI
45%

NO
25%

 
 
  La novena qüestió Estaria disposat a celebrar una cerimònia de comiat en 
memòria del seu animal? ens permet observar, que la majoria d’amos no està 
disposat a fer una cerimònia de comiat per la seva mascota, tret que hi ha un 
sector que sí ho faria. 

 

FARIA CERIMONIA?
NS / NC

10%
SI

30%

NO
60%

 
 
 
 
 
 
 

PREG. 8 
EL VISITARIA? % RTATS. 

SI 45 9 
NO 25 5 

DEPÈN KM. 30 6 
  100 20 

PREG. 9 
FARIA CERIMONIA? % RTATS. 

SI 30 6 
NO 60 12 

NS / NC 10 2 
  100 20 
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 La darrera qüestió plantejada Considera adient la opció de crear panegírics per a 
aquest moment, les decoracions florals, els recordatoris...?, ens ajuda a conèixer 
l’acceptació i interès dels possibles clients per una gamma de serveis 
especialitzats (recordatoris, panegírics...); els quals, com podem observar amb 
les respostes obtingudes, tindrien una acceptació mitjana. 
 

RECORDATORIS, FLORS?

NO
55%

SI
40%

NS / NC
5%

 
 

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

 

L’enquesta ha sigut feta a 20 persones i a continuació posarem un resum dels 
resultats obtinguts. 
 

- Un 50% de les persones tenen gossos 
- Un 19% de les persones tenen gats 
- Un 16% de les persones tenen ocells 
- Un 13% de les persones tenen peixos 
- Un 3%  de les persones tenen conills 

 
- Un 60% enterrarien a la seva mascota 
- Un 30% la incineraria 
- Un 10% NS/NC 

 
- Un 40% estaria disposat a pagar menys de 50 € 
- Un 45% estaria disposat a pagar entre 50 i 100 € 
- Un 5% estaria disposat a pagar entre 100 i 200 € 
- Un 10% estaria disposat a pagar més de 200 € 

 
- Un 75% li sembla bé la idea de fer un cementiri a les mascotes 
- Un 20% no li sembla bé la idea de fer un cementiri a les mascotes 
- Un 5% NS/NC 
- Un 10% ho instal·larien a la ciutat 
- Un 70% ho instal·larien a les afores 
- Un 20% NS/NC 

 
- Un 45% es desplaçaria per visitar-ho 
- Un 25% no es desplaçaria per visitar-ho 
- Un 30% NS/NC 

 
- Un 30% faria cerimònia 
- Un 60% no faria cerimònia 
- Un 10% NS/NC 
 
- Un 40% farien recordatoris, panegírics... 
- Un 55% no farien recordatoris, panegírics... 
- Un 5% NS/NC 
 

Segons les dades obtingudes, podem afirmar i arribar a la conclusió que hi ha 
demanda d’aquest servei que és tan reduït a Espanya.  

PREG. 10 

RECORDATORIS? % RTATS. 
SI 40 % 8 
NO 55 % 11 

NS / NC 5 % 1 
 100 % 20 
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Fase 4: Incineració i Enterrament: 
 
Normes legals que afecten al producte: 
   

- La Llei 10/98 de residus: 
 

Veure llei: http://mediambient.gencat.net/Images/43_4816.pdf 
 

- El Decret 25/11/1997, núm. 297/1997, Policia Sanitària          
             Mortuori: 

 

                      Veure llei:  
 

http://www.cetig.es/compartida/Tanatoris/Decret%20297%20DE%2025
-11-1997%20-
%20Reglamento%20policia%20sanitaria%20morturoria%20.pdf 

 

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

 

   - La Llei 10/98 de residus: 
Veure llei: http://mediambient.gencat.net/Images/43_4816.pdf 

              - El Decret 25/11/1997, núm. 297/1997, Policia Sanitària          
                 Mortuori: 
                       Veure llei:  

http://www.cetig.es/compartida/Tanatoris/Decret%20297%20DE%2025-11-
1997%20-%20Reglamento%20policia%20sanitaria%20morturoria%20.pdf 
 

 Planificació de comandes 
      - Primera comanda (Veure Informació Complementària) 

Urnes 
Urna Nu …………………… 200 unitats…....…………………………………….....8800€ 
Urna Samsara …………......200 unitats …....…………………….........................9900€ 
Urna Geos ………………… 200 unitats……....…………………………………...11220€ 
Urna Bios ………………......200 unitats…....……………………………………..…6380€ 
Joies Funeraries 
Joia  Sum ……………………………100 unitats……………………………......….4400€  
Joia Nexus.......................................100 unitats...........................................……4950€ 
Joia Ad Te…………………………....100 unitats……....……… …………………11000€ 
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Memorials 
Memorial Secret………………………50 unitats...………....……………………….. 4950€ 
Memorial Lumen………………………50 unitats….…....…………………………….8250€ 
Memorial Evocare……………………..50 unitats…....………………………………13750€ 
RECORDATORIS          
Sense logotip .......................................10.000 unitats..............................................770€ 
LLIBRE DE FIRMES 
Llibre de la memòria (Llibre Núvols)........... 100 unitats.............................................770€                                                
PLAQUES D’IDENTIFICACIÓ  
300 unitats...............................................................................................................942 €  
SUDARIS COTÓ 100% NATURAL 
Menys de 1000 unitats……………………..…………………………..................….9900 € 
BOSSES  PER URNA COTÓ 100% NATURAL 
Menys de 1000 unitats………………………………………………….....................6600 € 
 

o Disseny de les Urnes: 
     

 
      BIOS                   NU  

                        
                        SAMSARA              GEOS 
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o Altres atributs:  
  

Bios:  
 

En el seu interior conté una llavor d’un arbre que es pot substituir 
per una altra llavor, brot o planta adequada per a créixer al lloc 
escollit. Quan l’urna es planta la llavor germina i comença a 
créixer. 

  
L’urna BIOS transforma el ritual del soterrament en una 
regeneració i un retorn a la vida a través de la naturalesa. Els 
cementiris poden convertir-se en boscos. 
 

 
Nu:  

 
És una urna cinerària de sal, biodegradable i totalment 
soluble, destinada per a dipositar les cendres en el mar. 

 
                                        Samsara: 
 

-   Temps de dissolució estimat: 1h. 
- Pes aproximat: 2,5 kg. 

 
Geos:  

 
- Temps de dissolució estimat: depèn del grau     

 d’humitat del grau del sòl en què é soterrada. 
- Pes aproximat: 2,5 kg. 

 
 
 
Productes Complementaris: 
 
 

3. Plaques d’identificació: 
 
Les plaques d’identificació tenen 
una manipulació mínima, atès que 
la placa porta una cinta autoadhesiva 
per a la seva col·locació, així no cal  
utilitzar cap tipus de cola ni de clau  
per a la seva correcta fixació. 
Es pot personalitzar. 
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4. Recordatoris: 
 
Amb un disseny innovador i net, a través de textos i imatges positives i 
naturals, aquests recordatoris donen una visió diferent de la dels recordatoris 
tradicionals. Els recordatoris, tan com les bosses i les plaques d’identificació, 
també es poden personalitzar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Llibres de firmes: 
 
Dels llibres de firmes podem trobar dos models de llibres diferents:  

- Natura  
- de la Memòria 
 

 
- Llibre Natura: 
 
És un llibre de firmes diferent al tradicional. 
Conté textos i imatges d’escriptors i poetes.  
L’objecte és convertir-se en un espai singular  
on poder expressar els nostres sentiments de 
forma lliure o recopilar dades significatives. 
 
 
- Llibre de la Memòria: 
 
És el testimoni càlid de l’afecte de tots  
aquells que volíem aquell ésser estimat 
que ja ha marxat. Un llibre ple de frases  
que ens inviten a reflexionar.  
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6. Memorials: 

 
Petit cenotafi que invita a la serenitat i gratitud de la memòria. Elaborat amb 
materials nobles i disseny exclusiu permet allotjar en el seu interior el nostre 
record de manera delicada i diferent.  
Es presenta en estoig acompanyat de dos taps de suro, dos ciris i una barra de 
lacre per al seu segellat. 
Dels Memorials en trobem tres models diferents, per elegir el que més ens 
agradi. 
 
EVOCARE: 
Prisma cúbic de fusta massissa de 10 cm.  
de costat, amb extractor de càpsula de vidre 
destinada a albergar cendres. 
 
LUMEN: 
Prisma cúbic de fusta massissa de 7 cm.  
de costat, amb extractor de càpsula de vidre 
destinada a albergar cendres. 
 
SECRET:  
Prisma cúbic de fusta massissa de 5 cm.  
de costat, amb extractor de càpsula de vidre 
destinada a albergar cendres. 
 
 
 

 Productes substitutius: 
 

- Joies: 
 

Penjoll ADTE: 
Esfera de plata de 925 mms. 
Pes aproximat: 20g. 
 
 
 
Penjoll NEXUS: 
 
Petit locket de plata. 
Pes aproximat: 11g. 
 
 
Competidors: 
 
http://www.hadescan.com/ 
http://www.duin.es/spauno.htm 
http://www.elultimoparque.com/ 
http://www.limbodisseny.com/es/bios.html (Proveïdors) 
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Control d’inventari (1er inventari) 
 
Urnes 
Urna Nu …………………… 200 unitats 
Urna Samsara …………......200 unitats 
Urna Geos ………………… 200 unitats 
Urna Bios ………………......200 unitats 
Joies Funeraries 
Joia  Sum ……………………………100 unitats 
Joia Nexus.......................................100 unitats 
Joia Ad Te…………………………....100 unitats 
 
Memorials 
Memorial Secret………………………50 unitats 
Memorial Lumen………………………50 unitats 
Memorial Evocare……………………..50 unitats 
 
RECORDATORIS          
Sense logotip .......................................10.000 unitats 
 
LLIBRE DE FIRMES 
Llibre de la memòria (Llibre Núvols)........... 100 unitats                                              
 
PLAQUES D’IDENTIFICACIÓ  
300 unitats 
 
SUDARIS COTÓ 100% NATURAL 
Menys de 1000 unitats 
 
BOSSES  PER URNA COTÓ 100% NATURAL 
Menys de 1000 unitats 
 
 
Adjuntem pressupost dels nostres proveïdors: 
 

 
 

Preus 2009 (Particular) 
 

Urnes 
Urna Nu ………………………………………………………………………………. 44€ 
Urna Samsara ………………………………………………………………………...49.50€ 
Urna Geos ………………………………………………………………………….....56.10€ 
Urna Bios …………………………………………………………………………..…..31.90€ 
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Joies Funeraries 
Joia  Sum …………………………………………………………………………..….44€  
Joia Nexus...................................................................................................……49.50€ 
Joia Ad Te………………………………………………………………………………110€ 
 
Memorials 
Memorial Secret…………………………………………………………………… .. 99€ 
Memorial Lumen…………………………………….………………………………..165€ 
Memorial Evocare……………………………………………………………………..275€ 
Pack Urna + Joia                                                                                                Preu Pack 
 

 Pack Urna Nu  (40€) + Joia Sum o Nexus (40-45€)------------------------- 77€ 
 Pack Urna Samsara (45€) + Joia  Sum  o Nexus (40-45€)-----------------82,50€ 
 Pack Urna Geos (51€) + Joia  Sum  o Nexus (40-45€)----------------------88€ 
 Pack Urna Ocean (40€)+ Joia Sum o Nexus (40-45€)----------------------- 77€ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pack Urna + Memorial                                                                                        Preu Pack     
 

 Pack Urna Nu  (40€) + Memorial Secret (90€) -------------------------------- 126.50€ 
 Pack Urna Samsara (45€) + Memorial Secret (90€) -------------------------132€ 
 Pack Urna Geos (51€) + Memorial Secret (90€) ------------------------------137.50€ 
 Pack Urna Ocean (40€)+ Memorial Secret (90€) -------------------------------- 126.50€ 

 
RECORDATORIS          
 
 
 

                           Preu per unitat 
 
 

-Sense logotip  de 0 a 10.000 unitats                                                  0.077 Euros 
-Personalizats (mínim 10.000 unitats)  
-Personalizats i sense logo de 10.000 a 15.000 unitats                   0.070 Euros 
-Personalizats i sense logo de 15.000 a 30.000 unitats                   0.065 Euros 
-Personalizats i sense logo de 30.000 a 45.000 unitats                   0.063 Euros 
-Personalizats i sense logo de 45.000 a 60.000 unitats                   0.058 Euros 
-Personalizats i sense logo a partir de 60.000                                 0.054 Euros 
-Més cuantitat demanar pressupost 
 
LLIBRE DE FIRMES 
-Llibre de la memòria (Llibre Núvols) 
-De 0 a 100 unitats  ............................................................................. 7.70 Euros 
- De 100 a 200 unitats  ...................................................................... 6.270 Euros 
-A partir de 300 unitats ...................................................................... 6.050 Euros 
-Més cuantitat demanar pressupost 
 
PLAQUES D’IDENTIFICACIÓ  

 Menys de 300 unitats .................................................................... 3.14 €  
 Més de 300 unitats ........................................................................ 2,65 € 
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SUDARIS COTÓ 100% NATURAL 
 

 Menys de 1000 unitats……………………………………………….….9.90 € 
 De 1001 a 2000 unitats…………………………………………….……9,16 € 
 De 2001 a 5000 unitats………………………………………….………8,97 € 
 De 5001 a 10,000 unitats………………………………………….…….8,78 € 
 Més de 10,000 unitats…………………………………….……………..8,59 € 

 

BOSSES PER URNA COTÓ 100% NATURAL 
 

 Menys de 1000 unitats…………………………………………………..6.60 € 
 De 1001 a 2000 unitats………………………………………………….6,11 € 
 De 2001 a 5000 unitats………………………………………………….5,98 € 
 De 5001 a 10,000 unitats………………………………………………..5,85 € 
 Més de 10,000 unitats……………………………………………………5,72 € 

 
Quantitats inferiors a 600 €: els ports seran deguts, per compres superiors a 600€: 
els ports seran pagats, per enviaments fora de la península o l’estranger consultar 
tarifa. Els preus que apareixen a les tarifes no inclouen IVA. 
 
 
 

Pressupost forns crematoris 
 

 
1ª Opció Modelo Power Pak Jr. (34 quilos/hora) –  43,455.21 € 
Es pot carregar fins a 134 kg al mateix temps. 
Eines Incloses  
Carretó de càrrega inclòs  
Control de contaminació automàtic inclòs  
Porta automàtica  
Arrencada inicial del Tècnic Inclòs  
Garantia de 12 Mesos Inclosa  
10 Peus Xemeneia Refractària Inclosa  
Càrrecs d'enviament estimats (Segons Port de Destinació)  6,189.76 € 
 
Total estimat = 49,644.97 € 
 
 
2ª Opció Modelo Power Pak II Ultra (91 quilos/hora) – 72,860.44 € 
 

Es pot carregar fins a 340 kg al mateix temps. 
Eines Incloses  
Cremador secundari inclòs  
Control de contaminació inclòs  
Taula de carregar inclòs  
Arrencada inicial del Tècnic Inclòs  
Garantia de 12 Mesos Inclosa  
10 Peus Xemeneia Refractària Inclosa  
Càrrecs d'enviament estimats (Segons Port de Destinació) 6,189.76 € 
 
Total estimat = 79,050.199 € 
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Fase 5: Estudi de mercat 

La fitxa següent presenta físicament els punts febles de la competència i les accions 

plantejades com a solucions a la possible problemàtica originada per aquest factor. 
 

Si el mercat presenta 
dificultats en: 

Accions per aprofitar oportunitats del mercat  
insatisfet 

 Clients insatisfets 
 

 Realitzar un control i seguiment adequat dels nostres 
clients. 

 Crear un vincle de confiança i servei personalitzat i 
especialitzat amb els clients 

 Servei deficient  Proporcionar alternatives compensatòries a les 
deficiències del nostre servei 

 Deficiències al preu  Ajustar el preu al servei ofert i a cada client, a través 
d’un estudi personalitzat per a cada situació i 
atorgant opcions de finançament 

 Comunicació errònia o 
inexistent 

 Proporcionar informació correcta i favorable de la 
nostra empresa i serveis 

 Possibilitats 
d’incrementar l’ús del 
producte 

 Realitzar promocions o preus especials a clients que 
ja han emprat els nostres serveis 

 Altres  Volem posicionar correctament la nostra empresa 
emprant una publicitat correcta 

 

 Instruments de promoció 

Els instruments de la promoció es classifiquen en funció dels destinataris anteriorment 

mencionats, de la forma que indica la taula posterior. 
 

Destinataris Instruments de promoció 
Distribuïdors - Reducció del preu per un temps determinat 

- Descompte d’un percentatge sobre el preu 
- Primes per quantitats perdudes 
- Donar major quantitat de productes 
- Demostracions als punts de venda 
- Regals promocionals 
- Col·laboració en la publicitat 

Prescriptors - Regals 
- Invitacions gratuïtes a reunions, convencions... 

Consumidors - Regals incorporats al producte 
- Entrega de la nostra publicació Històries Adéu guáu 
- Descomptes als preus 
- Concursos, sorteigs, premis 
- Premis o regals de fidelitat 
- Mostres dels nostres serveis, productes... 
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 Quadre de costos del primer any 

 

Mesos Publicitat Promoció 
de vendes 

Relacions 
públiques Totals Introducció Manteniment 

Gener 1500 200 500 300 2.500 
Febrer 200 100 200 100 600 
Març 200 100 200 100 600 
Abril 200 100 200 100 600 
Maig 200 100 200 100 600 
Juny 200 100 200 100 600 
Juliol 0 100 200 100 400 
Agost 0 100 200 100 400 
Setembre 0 100 200 100 400 
Octubre 0 100 200 100 400 
Novembre 0 100 500 100 700 
Desembre 0 100 200 100 400 
TOTALS 2.500 1.300 3.000 1.400 8.200 
 
 
 

 Quadre de costos dels anys posteriors 
 

Anys 1 2 3 4 5 Totals 
Publicitat 3.800 1.500 1.500 1.500 1.500 9.800 
Promoció de vendes 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 13.000 
Relacions públiques 1.400 1.500 1.500 1.600 1.600 7.600 
TOTALS 8.200 5.500 5.500 5.600 5.600 30.400 
 
 

 Obsequis a clients 
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Fase 6: Qüestions econòmiques 
 
Enterrament 
 

Fosa col·lectiva simple  200,50 € 
Fosa col·lectiva gran  349 ,--  € 
Fosa individual simple  300,60 € 
Fosa individual gran  603, -- € 
Manteniment anual dels sepulcres    41, -- € 
 
Crematori 
 

Cremació col·lectiva amb recollida a < 30 km.   35, -- € 
Cremació col·lectiva amb recollida a 30 < 50 km.   65, -- € 
Cremació individual     3, -- € 
 
 
Enterrament 
 

Fosa col·lectiva simple  200, -- € 
Fosa col·lectiva gran  300,--  € 
Fosa individual simple  301, -- € 
Fosa individual gran  550, -- € 
Manteniment anual de les sepulcres    43, -- € 
 
Crematori 
 

Cremació col·lectiva.   3, 50 €/kl. 
Cremació individual    5, --  €/kl. 
Desplaçament   0.20 €/km. 
més, 
Trajecte de menys de 30 km.  30 , -- € 
O 
Trajecte entre 30 i 45 km.  48 , -- € 
O 
Més de 45 km.  A raonar. 
 
*Considerarem una mascota de requisit gran quan el seu pes sigui major de 20 kl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació de la sèrie 
Sèrie:EPF931 Periodicitat:Anual 
Unitats: Gasto total: milers d' euros. Gastos mitjos: euros   
  Anual   
 2006 954.017,38   
 2007 1.163.080,74   
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Durant el primer any no sabem quin moviment hi haurà mensualment, per això 
farem una previsió estimada anual a partir de les dades anteriors. 
 
Si hi han unes 90000 mascotes a Barcelona ciutat només, tot i que podem 
donar els nostres serveis a la resta de poblacions dels voltants; 
Dividim 90000 per la mitja d’anys que viuen els animals; 
 

90000 / 10 anys =  9.000 morts per anys aproximadament. 
 

Si contem una quarta part per diversificació de gent que pugui optar per altres 
serveis o per diferencies de les dades de morts per any... 
 

9000 / 4 = 2250 morts per any. 
 

Arrodonim a 2000, i fiquem que cada un es deixa una mitja de 200 €. 
 

2000 * 200 = 400.000 € / any 
 

 
Taula de les morts d’animals durant 2009-2013:  
 
 

Nombre 
d’animals per 
any. 2009 2010 2011 2012 2013 

enterraments 500 440 450 575 644 

cremacions 1500 1760 1800 1725 1656 

Total 2000 2200 2250 2300 2300 
 
 
Taula dels ingressos en euros:  
 
 

Ingressos 
anuals 2009 2010 2011 2012 2013 

Enterraments 
       100.000  
€  

        88.000 
€  

        90.000 
€  

       115.000 
€  

       128.800 
€  

Cremacions 
       300.000 
€  

       352.000 
€  

       360.000 
€  

       345.000 
€  

       331.200 
€  

Manteniments -  
        21.500 
€  

        18.920 
€  

        19.350 
€  

        24.725 
€  

Total 
       400.000 
€  

       461.500 
€  

       468.920 
€  

       479.350 
€  

       484.725 
€  
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Pressupost de despeses. 
 

 Despeses dels 5 primers anys. 
 

 
 

 Préstec de 200000 € i a part cada sòcia aportarà 25000€. El préstec 
constarà de tres quotes a pagar a l’any durant vuit anys. 

 

  Saldo     Saldo Interès 
Nº Inicial Interès Capital Final Acumulat 
1 200.000,00 1.833,33 -1.316,42 201.316,42 1.833,33 
2 201.316,42 1.845,40 -1.328,49 202.644,91 3.678,73 
3 202.644,91 1.857,58 -1.340,67 203.985,58 5.536,31 
4 203.985,58 1.869,87 -1.352,96 205.338,54 7.406,18 
5 205.338,54 1.882,27 -1.365,36 206.703,90 9.288,45 
6 206.703,90 1.894,79 -1.377,88 208.081,77 11.183,24 
7 208.081,77 1.907,42 -1.390,51 209.472,28 13.090,65 
8 209.472,28 1.920,16 -1.403,25 210.875,53 15.010,81 
9 210.875,53 1.933,03 -1.416,12 212.291,65 16.943,84 
10 212.291,65 1.946,01 -1.429,10 213.720,74 18.889,85 
11 213.720,74 1.959,11 -1.442,20 215.162,94 20.848,95 
12 215.162,94 1.972,33 -1.455,42 216.618,36 22.821,28 
13 216.618,36 1.985,67 -1.468,76 218.087,11 24.806,95 
14 218.087,11 1.999,13 -1.482,22 219.569,33 26.806,08 
15 219.569,33 2.012,72 -1.495,81 221.065,14 28.818,80 
16 221.065,14 2.026,43 -1.509,52 222.574,66 30.845,23 
17 222.574,66 2.040,27 -1.523,36 224.098,02 32.885,50 
18 224.098,02 2.054,23 -1.537,32 225.635,34 34.939,73 
19 225.635,34 2.068,32 -1.551,41 227.186,76 37.008,05 
20 227.186,76 2.082,55 -1.565,63 228.752,39 39.090,60 
21 228.752,39 2.096,90 -1.579,99 230.332,38 41.187,50 
22 230.332,38 2.111,38 -1.594,47 231.926,85 43.298,88 
23 231.926,85 2.126,00 -1.609,09 233.535,93 45.424,87 
24 233.535,93 2.140,75 -1.623,84 235.159,77 47.565,62 

Taula de despeses / cash 
flow 2009 2010 2011 2012 2013 

Constitució i obertura       2.000,00€   -   -   -   -  
Mobiliari, material d'oficina i 
símils.       8.000,00€        1.500,00€        1.200,00€        1.000,00€        1.100,00€  

Equips procés. Inf. i 
aplicacions       5.000,00€   -   -   -   -  

Préstec       9.521,89€        9.743,13€        9.970,49€      10.204,17€      10.444,31€  
Despeses contractació del 
lloguer       2.800,00€   -   -   -   -  

Lloguer local       8.160,00€        8.160,00€        8.160,00€        8.160,00€        8.160,00€  
Reparacions / Instal·lacions       2.000,00€   -   -          500,00€        1.000,00€  
Rènting Vehicle       3.600,00€        3.600,00€        3.600,00€        3.600,00€        3.600,00€  
Subministraments         800,00€        1.000,00€        1.100,00€        1.100,00€        1.100,00€  
Assegurances       2.500,00€        2.500,00€        2.600,00€        2.700,00€        2.800,00€  
Compres de mercaderies       6.000,00€        6.600,00€        7.000,00€        7.100,00€        7.200,00€  
Personal     63.000,00€      66.000,00€      67.100,00€      68.200,00€      70.000,00€  
Publicitat       8.200,00€        5.500,00€        5.500,00€        5.600,00€        5.600,00€  
Altres       5.000,00€        5.000,00€        5.000,00€        5.000,00€        5.000,00€  

Total   126.581,89 €    109.603,13 €    111.230,49 €    113.164,17 €    116.004,31 €  
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 Gràfic d’objectius (Informació Complementària). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FASE 7: Identificació de l’empresa i dels productes. La localització i 
les despeses generals. 
 
Característiques: 
 

- És una especialitat de la Societat de Responsabilitat Limitada 
(SRL).  

 
- El seu capital social està dividit en participacions socials i la 

responsabilitat davant a tercers està limitada al capital aportat.  
 

- El número màxim de socis en el moment de la constitució es limita 
a cinc, que han de ser persones físiques. Es permet la Societat 
Limitada Nova Empresa unipersonal.  

 
- El número de socis pot incrementar-se per la transmissió de 

participacions socials. Si com a conseqüència de la transmissió, 
són persones jurídiques les que adquireixen les participacions 
socials, aquestes haurien de ser alienades a favor de persones 
físiques en un termini màxim de tres mesos.  

 
- El capital social mínim, que hauria de ser desemborsat íntegrament 

mitjançant aportacions monetàries en el moment de constituir la 
societat, es de 3.012 euros i el màxim de 120.202 euros.  

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

desenvolupament de les activitats empresarials sense necessitat de 
modificar els estatuts de la societat.  

 
- La denominació social es composa dels cognoms i el nom d’un dels 

socis més un codi alfanumèric únic (ID-CIRCE).  
 

Objectius 

-  €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

1 2 3 4 5

Despeses

Ingresos
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- Es podran utilitzar uns estatuts socials orientatius que redueixen els 
temps de notaris i registradors a un màxim de 24 hores cada un.  

 
- Dues formes de constitució: telemàtica i presencial.  

 
- Els òrgans socials són una Junta General de socis i un Òrgan 

d’administració unipersonal o pluripersonal.  
 

- Poden continuar les seves operacions en forma de SRL per acord 
de la Junta General i adaptació dels estatuts.  

 
- Podrà disposar d’un model comptable adaptat a la realitat de les 

microempreses que complí amb les obligacions d’informació 
comptable i fiscal i que serveixi com eina de gestió.  

 
 
Tràmits i requisits de constitució de les empreses 
 
CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT 
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 Escriptura de constitució i el seu otorgament. 
 

L'escriptura de constitució de la societat ha de ser atorgada per tots els 
socis fundadors, els quals n'han d'assumir la totalitat de les participacions 
socials. Cal fer-hi constar necessàriament: 
 

 La identitat del soci o socis: 
 La voluntat de constituir una societat de responsabilitat limitada.  
 Les aportacions que cada soci hi fa i la numeració de les participacions 

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

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

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

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

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

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

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

Mercantil.  
 
ÒRGANS SOCIALS 
 
Junta general de socis 
 

Òrgan deliberant que expressa en els seus acords la voluntat social, la 
competència del qual s'estén fonamentalment als temes següents: 
 

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

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

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

Els administradors 
 

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

 La competència per al nomenament dels administradors correspon 
exclusivament a la Junta General.  
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 Excepte disposició en contra als estatuts, és necessària la condició de 
soci per ser nomenat administrador.  

 
DRETS DELS SOCIS 
 

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

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

SOCIETAT UNIPERSONAL DE RESPONSABILITAT LIMITADA 
 

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

Hi pot haver dos tipus de societats unipersonals: 
 

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

hagin passat a ser propietat d'un únic soci.  
 

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

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

"com a conseqüència del fet que un únic soci ha passat a ser propietari 
de totes les participacions socials".  

 La pèrdua d'aquesta situació d'unipersonalitat, o el canvi de soci únic 
"com a conseqüència de la transmissió d'una o de totes les 
participacions socials".  

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

 

S'hi apliquen les disposicions incloses a la Llei de societats anònimes, a les 
quals s'afegeixen els preceptes següents: 
 

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

 
LLIBRES 
 

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

especials. 
 

LEGISLACIÓ 
 

 Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada. 
 

- Liquidació de l’Impost de transmisions patrimonials i actes 
jurídics documentats (ITP, AJD) 
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- La declaració censal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El model de declaració censal, serveix per fer l’inici de l’activitat 
empresarial, per indicar el règims o modalitats d’IVA i de IRPF, sol·licitar 
el número d’identificació fiscal (NIF) 
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 Sol·licitud de llicència d’obertura 
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Model d’acta notarial de renúncia a 
indemnització en cas d’expropiació 

 

A aportar nomès en cas que la finca estigui afectada 
 

Encapçalament indicatiu 
A   (localitat)    , en data    (data)    COMPAREIX davant meu, el Notari   (nom)    amb 
residència en aquesta localitat, En   (nom compareixent)   , amb domicili a    (localitat domicili)    a    
(adreça postal)   , proveït del Document Nacional d’Identitat    (número DNI)    , vigent, que 
exhibeix i comprovo, lliurat a    (localitat)     en data     (data DNI)    , que actua en     (nom propi / 
en representació de)  
 

Incís que només cal complimentar si actua com a representant del titular, 
mitjançant escriptura d’apoderament o de nomenament de càrrecs i 
atorgament de poders. 

(nom del titular de l’establiment o instal·lació)        , d’acord amb       (descriure el document)       , de data     (data)      
, registrada al protocol del Notari En        (nom notari)       , de la que aporta còpia simple, 
que comprovo, declarant l’interessat, en aquest acte, que els esmentats poders no han 
estat revocats, 
 
I MANIFESTA: 
Que (personalment / la seva representada)   és titular  de l’establiment / instal·lació destinada a       

(descriure classe d’establiment o d’instal·lació)         , situada a la ciutat de Barcelona, a          (adreça postal)        
, el qual emplaçament està afectat  urbanísticament, 
Que, amb objecte de (poder exercir l’activitat / utilitzar la instal·lació)  RENUNCIA a qualsevol 
indemnització que li pogués correspondre pel (cessament de l’activitat / desmantellament de la instal·lació) , 
sempre que sigui obligat per l’execució del planejament urbanístic; tanmateix es 
compromet, en tal cas,  a deixar el local lliure, buit i disponible quan sigui requerit per 
l’administració per a fer-ho. 
 

Incís que només cal complimentar si el titular de l’establiment és, també, 
el propietari del local o edifici. 

Que procedirà a inscriure les càrregues precedents en el Registre de la Propietat . 
 
El compareixent declara conèixer el contingut i efectes d’aquest document, que es 
redacta a petició seva. 

 
 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA D’ACTIVITATS 
I/O INSTAL·LACIONS NO ALIMENTARIES III.3 
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 Impost sobre béns immobles 
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1. Identificació de l’empresa 

a. Elecció de la denominació de l’empresa 



 

Página 42 de 66 

b. Plànols dels locals, terrenys o edificis 
 
Local 

 
Parcel·la  
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FASE 8: El Personal 
 
Adjuntem els profesiogrames del nostre personal 
 
 
Profesiograma dels llocs de treball de “Cap de Recursos Humans” 
 
Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Cap de Recursos Humans. 
- Ubicació: 

 
 en l’organigrama: departament de Personal. 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, ha de gestionar 

la selecció, avaluació, retribució, formació, desenvolupament i 
administració de la plantilla. 

 
- Superiors dels que depèn: ella és la cap d’aquest departament. 
- Responsabilitats al seu càrrec: 

 

 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  
pot prendre decisions sense consultar prèviament de fins a 
100 € en determinades circumstàncies. 

 altres tipus de responsabilitats: 
 

 Selecció i avaluació  
 Formació i desenvolupament  
 Compensació i beneficis  
 Organització Administració de personal  
 Relacions laborals 

- Finalitat del lloc de treball: Elaborar i implantar la política de 
personal, per a aconseguir que l'equip humà de l'empresa sigui 
l'adequat i s'asseu motivat i compromès amb els objectius 
corporatius, que estigui professionalitzat i sigui capaç de contribuir 
tant individualment com en equip als resultats generals de 
l'organització. 

 

Descripció: 
 

- Tipus de funció: Serà el responsable de definir l'estratègia de gestió 
humana en l'organització amb un enfocament a mantenir un ambient 
de treball agradable i altament productiu. 

 
- Tasques, activitats a realitzar:  

 

 Dissenyar les guies a seguir en el reclutament, selecció, 
formació, desenvolupament, promoció i desvinculació, per a 
garantir l'adequació del personal a l'empresa.  

 Instaurar un sistema de gestió de l'acompliment adequat, igual 
que determinar una política de retribucions que sigui coherent, 
equiparat iva, competitiva i que motivi al personal.  
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 Col·laborar en la definició de la cultura empresarial, controlant 
les comunicacions a nivell intern i facilitant la creació de valors 
apropiats a cada moment.  

 Coordinar les relacions laborals en representació de l'empresa.  
 Supervisar l'administració de personal. 

 
- Mitjans que s'utilitzen: un ordinador, una impressora, un telèfon, 

nòmines, contractes, tc’s... 
- Tipus de tecnologia utilitzada: s’utilitzen ordinadors amb 

programes especialitzats, llibres de recursos humans, documentació 
especial. 

 
Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: nivells baixos de sorolls. 
- Il·luminació: normal, deguda a la llum de la pantalla de l’ordinador. 
- Posició habitual: asseguda a la taula davant de l’ordinador, tractant 

o contractant al personal de l’empresa. 
- Riscos d’accidents: baix, durant la realització de la feina que pot 

provocar contractures, mal d’esquena, mal de cap. 
 
 
 
Profesiograma dels llocs de treball de “Cap de Marketing” 
 
Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Cap de Marketing. 
- Ubicació: 

 
 en l’organigrama: departament de Marketing. 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa.  

 
- Superiors dels que depèn: ella és la cap d’aquest departament, 

però treballa conjuntament amb la directora comercial. 
 
- Responsabilitats al seu càrrec: 

 
 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  

pot prendre decisions sense consultar prèviament de fins a 
100 € en determinades circumstàncies. 

 altres tipus de responsabilitats:  
 

 Analitza les necessitats de publicitat de l'organització i 
dels seus productes, i defineix els objectius i 
pressupostos publicitaris. 

 Investiga tots els factors crítics per al pla de publicitat: 
consumidors reals i potencials, opinió i usos del 
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producte o servei, competència, tendències socials, 
econòmiques, culturals, etc. 

 Observa i interpreta les tendències de la publicitat. 
 Desenvolupa el procediment de selecció de les 

empreses de publicitat  
 Controla les despeses d'explotació del departament 

derivats de la seva existència i de l'execució de la seva 
activitat. 

 
- Finalitat del lloc de treball: Planificar i dirigir la política de l'empresa 

referent a productes, preus, promocions i distribució. Disseny de 
plans a curt, mig i llarg termini, determinant les prioritats i estratègies 
dels productes de la empresa. Accedir als mercats com a meta final 
en les millors condicions de competitivitat i rendibilitat. 

 
Descripció: 
 

- Tipus de funció: Analitza les necessitats de publicitat de 
l'organització i dels seus productes, i defineix els objectius i 
pressupostos publicitaris. 

 
- Tasques, activitats a realitzar:  

 
 Dissenyar, planificar elaborar i instaurar els plans de 

màrqueting de l'empresa. 
 Coordinar i controlar el llançament de campanyes publicitàries 

i de promoció.  
 Dirigir i supervisar els estudis sobre cobertures, quotes i 

distribució. 
 Donar suport a l'àrea de vendes quant a estratègies, 

polítiques, canals, publicitat, merchandising...  
 Fer investigacions comercials dels productes existents o nous, 

realitzant l'estudi de les debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats dels mateixos en el mercat. 

 
- Mitjans que s'utilitzen: un ordinador, una impressora, un telèfon, 

panells informatius, propaganda. 
- Tipus de tecnologia utilitzada: s’utilitzen ordinadors, documentació 

especial. 
 
Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: nivells baixos de sorolls. 
- Il·luminació: normal, deguda a la llum de la pantalla de l’ordinador. 
- Posició habitual: asseguda a la taula davant de l’ordinador, tractant 

algun contracte de publicitat. 
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- Riscos d’accidents: baix, durant la realització de la feina que pot 
provocar contractures, mal d’esquena, mal de cap. 

 
 

Profesiograma dels llocs de treball de “Cap Comercial” 
 

Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Cap Comercial. 
- Ubicació: 

 

 en l’organigrama: departament Comercial. 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa.  

 

- Superiors dels que depèn: ella és la cap d’aquest departament, 
però treballa conjuntament amb la directora de marketing. 

 

- Responsabilitats al seu càrrec: 
 

 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  
pot prendre decisions sense consultar prèviament de fins a 
100 € en determinades circumstàncies. 

 altres tipus de responsabilitats:  
 

 Elaborar els plans i accions a curt i mig termini per a 
aconseguir els objectius marcats per l'empresa, dissenyant 
les estratègies necessàries i vigilant la seva aplicació.  

 Investigar el mercat, preveient l'evolució del mateix i 
anticipant les mesures necessàries per a adaptar-se a les 
noves inclinacions o tendències.  

 Dirigir les activitats de la xarxa comercial existent, formant 
a l'equip i motivant-lo. 

 Fixar tant la política de preus i condicions de venda com els 
canals de distribució.  

 Responsabilitzar-se de la negociació i seguiment de grans 
comptes.  

 Portar a terme les accions de seguiment necessàries per a  
assegurar la màxima efectivitat en la consecució 
d'objectius. 

 

- Finalitat del lloc de treball: Planificar i dirigir la política de promoció, 
venda i distribució de productes o serveis de la companyia. 

 

Descripció: 
 

- Tipus de funció: Elaborar els plans i accions a curt i mig termini per 
a aconseguir els objectius marcats per l'empresa, dissenyant les 
estratègies necessàries i vigilant la seva aplicació.  

 
- Tasques, activitats a realitzar:  

 

 Vendes 
 Grans Comptes 
 Exportació Assistència Tècnica i post venta 
 Administració Comercial Marketing 
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 Algunes vegades pot fer-se responsable de les activitats de 
comunicació de l'empresa. 

 
 
 

- Mitjans que s'utilitzen: un ordinador, una impressora, un telèfon, 
panells informatius, propaganda. 

- Tipus de tecnologia utilitzada: s’utilitzen ordinadors, documentació 
especial. 

 

Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: nivells baixos de sorolls. 
- Il·luminació: normal, deguda a la llum de la pantalla de l’ordinador. 
- Posició habitual: asseguda a la taula davant de l’ordinador, tractant 

algun contracte de publicitat. 
- Riscos d’accidents: baix, durant la realització de la feina que pot 

provocar contractures, mal d’esquena, mal de cap. 
 
 
 

Profesiograma dels llocs de treball de “Cap d’Administració i Finances” 
 
Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Cap d’Administració i Finances. 
- Ubicació: 

 
 en l’organigrama: departament d’Administració i Finances. 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, duent la 

comptabilitat de la mateixa. 
 

- Superiors dels que depèn: ella és la cap d’aquest departament. 
- Responsabilitats al seu càrrec: 

 
 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  

pot prendre decisions sense consultar prèviament de fins a 
100 € en determinades circumstàncies. 

 altres tipus de responsabilitats:  
 

 Comptabilitat general i de costos  
 Tresoreria Control de gestió  
 Gestió de crèdits  
 Anàlisi financera  
 Auditoria interna 

 
- Finalitat del lloc de treball: Gestionar i supervisar els recursos 

econòmics i financers de la companyia per a poder treballar amb les 
millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i seguretat. 
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Desenvolupar i supervisar els procediments operatius i 
administratius. 

 
Descripció: 
 

- Tipus de funció: dur la part administrativa financera de         
l'empresa. 

- Tasques, activitats a realitzar:  
 

 Dissenyar, instaurar i controlar les estratègies financeres de 
l'empresa.  

 Coordinar les tasques de comptabilitat, tresoreria, auditoria 
interna i anàlisi financera.  

 Realitzar i mantenir negociacions amb les entitats financeres i 
altres proveïdors.  

 Optimitzar els recursos econòmics i financers necessaris per a 
aconseguir els objectius plantejats.  

 Analitzar, definir i dirigir les inversions de l'empresa. 
 
- Mitjans que s'utilitzen: un ordinador, una impressora, un telèfon, 

calculadora, pla general comptable, llibres de comptabilitat. 
- Tipus de tecnologia utilitzada: s’utilitzen llibres de comptabilitat 

complexa, programes d’ordinador per comptabilitzar, documentació i 
llibres especialitzats. 

 
Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: nivells baixos de sorolls. 
- Il·luminació: normal, deguda a la llum de la pantalla de l’ordinador. 
- Posició habitual: asseguda a la taula davant de l’ordinador o 

factures. 
- Riscos d’accidents: baix, durant la realització de la feina que pot 

provocar contractures, mal d’esquena, mal de cap. 
 

 
Profesiograma dels llocs de treball de “Encarregat del forn crematori” 
 

Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Encarregat del forn crematori. 
- Ubicació: 

 

 en l’organigrama: departament de Personal 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, duent el forn 

crematori per les incineracions. 
 

- Superiors dels que depèn: depèn del departament de Personal. 
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- Responsabilitats al seu càrrec: 
 

 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  
no té cap responsabilitat econòmica. 

 altres tipus de responsabilitats:  
 

 Les seves obligacions es poden dividir en tres grups:  
 
a) Respecte a l'edifici ha de vetllar  
pel correcte funcionament de les instal·lacions, així com 
verificar l'estat de neteja de les mateixes;  
b) En relació al personal, exercir la responsabilitat 
pròpia del càrrec, procurant que el treball i actitud dels 
operaris sigui digna i eficient;  
c) La relació amb els familiars del difunt,  
abans que res ha de ser cordial i col·laborativa, tractant 
de solucionar qualsevol inconvenient que es presenti.  
 

- Finalitat del lloc de treball: És l’encarregat del correcte 
desenvolupament de la cremació, amb especial èmfasi en la 
vigilància i control de la mateixa. La seva actitud tant dins com fora 
de la sala del forn, haurà de ser especialment considerada. 

 
Descripció: 
 

- Tipus de funció: Ha d'assegurar el seu perfecte funcionament i 
manteniment, amb especial consideració a les mesures de seguretat. 

- Tasques, activitats a realitzar:  
 

 Posar a punt el forn crematori 
 Traslladar els cossos 
 Cremar els cossos el forn crematori 
 Guardar les cendres  
 Netejar i condicionar el forn crematori 
 
 

- Mitjans que s'utilitzen: Eines, carretó de càrrega, Forn crematori, 
roba de protecció i guants. 

- Tipus de tecnologia utilitzada: Aparells mecànics. 
 
 

Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: normal, el que puguin fer les màquines. 
- Il·luminació: normal. 
- Posició habitual: al lloc on estigui situat el forn crematori. 
- Riscos d’accidents: Aquest treball no és perillós. No hi ha risc de 

gasos nocius o contaminació de mercuri. 
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Profesiograma dels llocs de treball de “Ajudant del forn crematori” 
 
 
Identificació del lloc: 
 

- Denominació: Ajudant del forn crematori. 
- Ubicació: 

 
 en l’organigrama: departament de Personal 
 en el sentit geogràfic: domicili de l’empresa, el forn crematori 

per les incineracions. 
 

- Superiors dels que depèn: depèn del departament de Personal. 
- Responsabilitats al seu càrrec: 

 
 econòmiques (quantitats màximes autoritzades):  

no té cap responsabilitat econòmica. 
 altres tipus de responsabilitats:  

 
 Les seves obligacions es poden dividir en tres grups:  

 
a) Respecte a l'edifici ha de vetllar  
pel correcte funcionament de les instal·lacions, així 
com verificar l'estat de neteja de les mateixes;  
b) En relació al personal, exercir la responsabilitat 
pròpia del càrrec, procurant que el treball i actitud 
dels operaris sigui digna i eficient;  
c) La relació amb els familiars del difunt,  
abans que res ha de ser cordial i col·laborativa, 
tractant de solucionar qualsevol inconvenient que es 
presenti.  
 

- Finalitat del lloc de treball: Ajuda a l’encarregat perquè hi hagi un 
bon desenvolupament de la cremació, amb especial èmfasi en la 
vigilància i control de la mateixa. La seva actitud tant dins com fora 
de la sala del forn, haurà de ser especialment considerada. 

 
Descripció: 
 

- Tipus de funció: Ha d'assegurar el seu perfecte funcionament i 
manteniment, amb especial consideració a les mesures de seguretat. 

- Tasques, activitats a realitzar:  
 

 Posar a punt el forn crematori 
 Traslladar els cossos 
 Cremar els cossos el forn crematori 
 Guardar les cendres  
 Netejar i condicionar el forn crematori 
 

- Mitjans que s'utilitzen: Eines, carretó de càrrega, Forn crematori, 
roba de protecció i guants. 

- Tipus de tecnologia utilitzada: Aparells mecànics. 
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Perfil profesiogràfic d’un <<Cap de Recursos Humans>> 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 23 i els 50. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 

Aptituds psicotècniques: 
 

- Intel·ligència: alta. 
- Comprensió verbal: alta. 
- Comprensió numèrica: alta, porta tot el tema de la contractació de personal. 
- Fluïdesa verbal: bona, degut que faria entrevistes als aspirants. 
- Memòria: bona. 
- Paciència: suficient en cas d’incidència amb els clients. 
- Capacitat d’escoltar: bona. 
- Tenacitat: bona, per mostrar interès en col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Altres: valorable si té cursets d’especialització. 

 

Capacitats: 
 

- Comandament: necessita dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: nivell alt. 
- Concentració: alta. 
- Atenció: bona per resoldre conflictes entre clients o treballadors. 
- Correcció en el tracte: alta adequada per entendre als clients.  

 
 

Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Fiabilitat: alta. 
- Seguretat: alta. 
- Estabilitat: alta. 
- Maduresa: alta. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els clients i el personal. 

 
 

Coneixements: 
 

- Titulació necessària: Postgrau - Titulat. 
- Altres: Podent ser Diplomat i/o especialitat. 

 

Característiques físiques i ambientals: 
 

- Treball interior o exterior: Treball bàsicament interior, al domicili de 
l’empresa. 

- Soroll: normal, el que puguin fer les màquines. 
- Il·luminació: normal. 
- Posició habitual: al lloc on estigui situat el forn crematori. 
- Riscos d’accidents: Aquest treball no és perillós. No hi ha risc de 

gasos nocius o contaminació de mercuri. 
 

 
1.1. Perfils profesiogràfics 
 

Tots els perfils profesiogràfics dels treballadors de l’empresa es poden trobar a 
la Informació Complementària. 
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Perfil profesiogràfic d’un “Cap de Marketing” 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 23 i els 50. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 

Aptituds psicotècniques: 
 

- Intel·ligència: alta. 
- Comprensió verbal: alta. 
- Comprensió numèrica: bona. 
- Fluïdesa verbal: bona, degut que hauria de parlar amb publicistes, etc. 
- Memòria: bona. 
- Paciència: suficient en cas d’incidència amb alguns clients. 
- Capacitat de escoltar: bona. 
- Tenacitat: bona, per mostrar interès en col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Altres: valorable si té cursets d’especialització. 

 
Capacitats: 
 

- Comandament: necessita dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: nivell alt. 
- Concentració: alta. 
- Atenció: bona. 
- Correcció en el tracte: alta, adequada per entendre als proveïdors, publicistes. 

 
 
Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Fiabilitat: alta. 
- Seguretat: alta. 
- Estabilitat: alta. 
- Maduresa: alta. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els clients i el personal. 

 
 

Coneixements: 
 

- Titulació necessària: Postgrau - Titulat. 
- Altres: Podent ser Diplomat i/o especialitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 53 de 66 

 

Perfil profesiogràfic d’un <<Cap Comercial>> 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 23 i els 50. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 
Aptituds psicotècniques: 
 

- Intel·ligència: alta. 
- Comprensió verbal: alta. 
- Comprensió numèrica: alta. 
- Fluïdesa verbal: bona, degut que parla amb molts proveïdors. 
- Memòria: bona. 
- Paciència: suficient en cas d’incidència amb els proveïdors. 
- Capacitat de escoltar: bona. 
- Tenacitat: bona, per mostrar interès en col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Altres: valorable si té cursets d’especialització. 

 

Capacitats: 
 

- Comandament: necessita dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: nivell alt. 
- Concentració: alta. 
- Atenció: bona per resoldre conflictes entre proveïdors. 
- Correcció en el tracte: alta, adequada per entendre als proveïdors. 

 
 

Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Fiabilitat: alta. 
- Seguretat: alta. 
- Estabilitat: alta. 
- Maduresa: alta. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els proveïdors i el personal. 

 
 

Coneixements: 
 

- Titulació necessària: Postgrau - Titulat. 
- Altres: Podent ser Diplomat i/o especialitat. 
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Perfil profesiogràfic d’un <<Cap d’Administració i Finances>> 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 23 i els 50. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 

Aptituds psicotècniques: 
 

- Intel·ligència: alta. 
- Comprensió verbal: alta. 
- Comprensió numèrica: alta, porta tot el tema comptable de l’empresa. 
- Fluïdesa verbal: bona. 
- Memòria: bona. 
- Paciència: suficient, degut que tracta amb molts números. 
- Capacitat de escoltar: bona. 
- Tenacitat: bona, per mostrar interès en col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Altres: valorable si té cursets d’especialització. 

 

Capacitats: 
 

- Comandament: necessita dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: nivell alt. 
- Concentració: alta. 
- Atenció: bona per no confondre’s en les operacions.  
- Correcció en el tracte: bona. 

 
 

Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Fiabilitat: alta. 
- Seguretat: alta. 
- Estabilitat: alta. 
- Maduresa: alta. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els clients i el personal. 

 
 

Coneixements: 
 

- Titulació necessària: Postgrau - Titulat. 
- Altres: Podent ser Diplomat i/o especialitat. 
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Perfil profesiogràfic d’un <<Encarregat del Forn Crematori>> 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 23 i els 50. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 

Aptituds psicotècniques: 
 

- Intel·ligència: normal. 
- Comprensió verbal: bona. 
- Comprensió numèrica: suficient. 
- Fluïdesa verbal: bona. 
- Memòria: suficient. 
- Paciència: suficient en cas de problemes amb les màquines. 
- Capacitat de escoltar: normal. 
- Tenacitat: bona, per mostrar interès en col·laborar amb els objectius de l’empresa. 

 
Capacitats: 
 

- Comandament: no és necessari dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: normal. 
- Concentració: alta. 
- Atenció: bona per no cometre cap error. 
- Correcció en el tracte: bona. 

 
 

Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Fiabilitat: alta. 
- Seguretat: alta. 
- Estabilitat: alta. 
- Maduresa: alta. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els clients i el personal. 

 
 

Coneixements: 
 

- Titulació necessària: Titulat. 
- Altres: Podent ser especialitzat. 
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Perfil profesiográfic d’un <<Ajudant del Forn Crematori>> 
 
 

Aspectes físics:  
 

- Edat: entre 16 i els 30. 
- Sexe: no és determinant. 
- Aparença física: bona aparença. 
- Estat Civil: no és determinant. 
- Fills: no és determinant. 

 
 

Aptituds psicotècniques: 
 

- Comprensió verbal: suficient. 
- Comprensió numèrica: suficient. 
- Fluïdesa verbal: suficient. 
- Memòria: suficient. 

 

Capacitats: 
 

- Comandament: no necessita dots de comandament. 
- Treball en equip: necessària per col·laborar amb el personal de l’empresa. 
- Organització: normal. 
- Correcció en el tracte: bona. 

 
 

Aspectes emotius: 
 

- Entusiasme: bona per col·laborar amb els objectius de l’empresa. 
- Extroversió: bona, adequada per relacionar-se amb els clients i el personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncis 
 

- Tarifa per posar un anunci de publicitat de dijous a dissabte a la 
premsa: (Informació Complementària). 
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Qüestionaris convocatòria de vacants de llocs de treball 
 
Bona tarda ¿com estàs?  
Bé... fins a aquí hem fet una selecció a través dels test, currículum, ara volem conèixer-te personalment 
per a saber si t'ajustes al lloc de treball vacant.  
Confirmació de les dades personals. 
Quins estudis tens?  
Quina meta t'has fixat en l'àmbit professional?  
Com penses aconseguir-la?  
En el teu treball què prefereixes, activitats que poguessis realitzar la teva només o en un equip? Per què?  
Com et definiries a tu mateix/mateixa? Justifica'l.  
Per què penses que tu pots fer aquest treball? 
 

Preguntes d'ocupació:  
 

Què saps sobre la nostra empresa?  
Quins són els teus punts forts i febles per a aquest lloc?  
Què et veus fent dintre de cinc anys, de deu anys?  
Com et vas assabentar de l'existència d'aquest lloc?  
Amb quin tipus de cap t'agradaria treballar?  
Quant vols guanyés ara? I dintre de 5 anys? 
Prefereixes treballar en una empresa gran, mitjana, o petita?  
 

Motiu de la sol·licitud:  
 

Per quina li agradaria obtenir precisament aquesta ocupació i no altre?  
Què li va cridar l'atenció en l'anunci o en la notícia que va tenir sobre la seva existència? 
Què pensa que pugues vostè aportar?  
En què pensa que pugues vostè millorar treballant amb nosaltres?  
 

Comportament en el treball:  
 

Com li agradaria treballar: sol? En equip? Li és indiferent?  
Per què prefereix treballar en equip?  
Per què prefereix treballar només?  
Quines experiències té del treball en equip?  
S'ha integrat fàcilment en un grup de treball?  
Confia o dubte en general en l'eficàcia dels altres companys?  
Què opina dels seus caps anteriors? 
 

Projectes:  
 

Quins són els seus objectius a curt, mig i llarg termini?  
Per què creu que és vostè la persona més idònia per al lloc?  
Quins mèrits o punts forts li poden proporcionar avantatges respecte a altres candidats?  
 

Condicions personals:  
 

Pot incorporar-se immediatament?  
Està disposat a canviar de residència?  
No li importa haver de viatjar freqüentment?  
Té vehicle propi?  
És vostè propietari del seu habitatge?  
Té alguna ocupació complementària, retribuïda o no?  
Té altres ofertes de treball alternatives?  
Té vostè alguna activitat extra professional, política, sindical, cultural, esportiva, artística, comunitària...?  
Quines aficions té per a les seves estones d'oci? En què els ocupa?  
 

Preguntes de treballs anteriors:  
 

Parli'm de les seves experiències professionals. 
Quin dels teus treballs previs t'agrado més?  
Quin va ser el teu projecte o solució més creativa?  
Com et duies amb els teus companys, amb els teus caps, amb els teus subordinats?  
Quin va ser la situació més desagradable en la qual et vesteix?  
Descriu el millor cap que hagis tingut. Per què?  
Com vas aconseguir aquella ocupació?  
Per què va deixar l'última ocupació?  
De tot el que ha fet fins ara, què és el que més li agrada i per què? 
 

Això és tot moltes gràcies, com tenim totes les teves dades quan acabem totes les fases de selecció ja et 
trucarem per comunicar-te alguna cosa. 
 

Moltes gràcies.                                                                                                                           
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Acollida i Formació: 
 

 
COMUNICAT ALS SELECCIONATS 

 
El departament de personal de l’empresa Adéu, guau! posa en coneixement als 
aspirants que, desprès d’haver superat les proves requerides, queden 
contractats per donar servei en aquesta empresa pel càrrec d’operari del forn 
crematori. 
 
Els seleccionats hauran de fer presència a l’empresa a partir de la pròxima 
setmana, per signar el contracte i les condicions, i començar a ocupar el seu 
lloc de treball pel qual ha sigut escollit. 
 

 
Departament de Recursos Humans  

Adéu, guau! 
 

 
COMUNICAT ALS NO SELECCIONATS 

 
El departament de personal de l’empresa Adéu, guau! posa en coneixement als 
aspirants que malauradament no han sigut seleccionats per cobrir el lloc vacant 
d’operari del forn crematori, degut a que no han superat les proves oportunes.  
 
Els informen que encara que no han sigut seleccionats, degut a que han fet les 
proves de selecció, els tenim en compte en la nostra base de dades, perquè en 
el cas que hagués un nou lloc vacant o substitució recórrer als seus serveis. 
 

Departament de Recursos Humans 
Adéu, guau! 

 

TEST PSICOTÈCNIC 

Examen psicotècnic: 

Sèries de lletres: 

P-P-Q-P-Q-Q-P-Q-Q    

a) P     b) R     c) O      d) Q 

Sèries de nombres: 

19-26-35-46-59 

a) 84    b) 62     c) 74    d) 68 
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Test de personalitat: 
 
El primer test que anem a realitzar en la tercera prova és un test de personalitat amb preguntes 
obertes amb un temps límit. Es tracta de preguntes senzilles, referents a la nostra vida. És molt 
important contestar de forma sincera, però tractant d'evitar respostes compromeses ja que gran 
part de l'entrevista es desenvoluparà d'acord a les nostres preguntes en aquest test. Hem de 
respondre de forma clara i concisa i tractant d'escriure amb bona lletra per a facilitar les coses 
al psicòleg quan llegeixi el nostre test. 
  
1- Dades personals: 

Nom i cognoms 

Edat 

2- Dades acadèmiques 

Estudis finalitzats o que estigui realitzant. Si va abandonar els estudis, indiqui la causa. 

3- Dades professionals 

Si ha realitzat treballs remunerats per compte aliè indiqui quins, la seva durada i el motiu de la 
interrupció. 

4- Miscel·lània 

Assenyali els motius que li van impulsar a presentar-se a aquest treball. 

Quina opinió ha merescut als seus familiars i amics més directes la seva decisió d’agafar 
aquest treball? 

Què esperes d’aquesta empresa? 

En què ocupa el seu temps lliure? 

Quina és la seva major virtut? I el seu major defecte? 

Quins aspectes de la personalitat destacaria com més important per aquest treball? 

Divideixi la seva vida en quatre etapes i assenyali els aspectes que més van influir: 

- De 0 a 12 anys 

- De 13 a 18 anys 

- De 19 a 25 anys 

- De 26 en endavant 

Cóm actuaria vostè en la situació següent? 

- Va pel carrer i veu una baralla entre diverses persones entre les quals reconeix a un 
conegut. 
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Test psicològic:  

Per a acabar la tercera prova realitzarem un test de preguntes tancades del que obtindran el 
nostre perfil psicològic. Es tracta d'un test extremadament llarg en el qual no hi ha límit de 
temps. Hem de tenir molta cura en les nostres respostes, ja que per controlar la fiabilitat de les 
nostres respostes, se'ns pot presentar la mateixa pregunta diverses vegades formulada de 
diferents formes. A més existeixen preguntes per a controlar la sinceritat de les nostres 
respostes. En preguntes com ¿ha mentit vostè alguna vegada? cal respondre la veritat, i és 
molt estrany trobar a una persona que no hagi mentit en tota la seva vida. Hem de recordar que 
no estan buscant a l'home perfecte ja que aquest no existeix.   

La seva relació amb la família és... 

a) bona    b) depèn    c) dolenta 

Alguna vegada s’ha mirat al mirall i no s’ha reconegut en ell? 

a) si    b) no sé    c) no 

Alguna vegada ha sentit les ganes de copejar a algú sense motiu aparent? 

a) si    b) no sé    c) no 

Adéu, guau! 
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 Quadre resum de costos socials estimats pels cinc primers anys: 
 
Primer any: salari brut 
 

- Cap de Recursos Humans ........................... 50.000 € anuals 
- Cap de Marketing               ........................... 50.000 € anuals 
- Cap Comercial                    ........................... 50.000 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances .................... 50.000 € anuals 
- Operari del forn crematori    .......................... 25.000 € anuals 
- Ajudant del forn crematori (discapacitat) ....... 19.000 € anuals 

 
    

Total ........................ 244.000  €  
 

Segon any: salari brut + un 2% d’increment de l’IPC : 
 

- Cap de Recursos Humans ........................... 51.000 € anuals 
- Cap de Marketing               ........................... 51.000 € anuals 
- Cap Comercial                    ........................... 51.000 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances .................... 51.000 € anuals 
- Operari del forn crematori    .......................... 25.500 € anuals 
- Ajudant del forn crematori (discapacitat) ....... 19.380 € anuals 

 
 

Total .......................... 258.880 € 
 
Tercer any: salari brut + un 3% d’increment de l’IPC : 
 

- Cap de Recursos Humans ........................... 52.020 € anuals 
- Cap de Marketing               ........................... 52.020 € anuals 
- Cap Comercial                    ........................... 52.020 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances .................... 52.020 € anuals 
- Operari del forn crematori    ......................... 26.265 € anuals 
- Ajudant del forn crematori (discapacitat) ..... 19.962 € anuals 

 
 

Total …………………. 254.307 € 
 
Quart any: salari brut + un 2% d’increment de l’IPC : 
 

- Cap de Recursos Humans ........................... 53.060 € anuals 
- Cap de Marketing               ........................... 53.060 € anuals 
- Cap Comercial                    ........................... 53.060 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances .................... 53.060 € anuals 
- Operari del forn crematori    ......................... 26.790 € anuals 
- Ajudant del forn crematori (discapacitat) ..... 20.361 € anuals 

 
 

Total .......................... 259.391 € 
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Cinquè any: salari brut + un 3% d’increment de l’IPC : 
 

- Cap de Recursos Humans ........................... 54.652 € anuals 
- Cap de Marketing               ........................... 54.652 € anuals 
- Cap Comercial                    ........................... 54.652 € anuals 
- Cap d’Administració i Finances .................... 54.562 € anuals 
- Operari del forn crematori    ......................... 27.594 € anuals 
- Ajudant del forn crematori (discapacitat) ..... 20.972 € anuals 

 
 

Total .......................... 267.174 € 
 
 
 
 
 
Total de socials estimats per els cinc primers anys: 

 

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

 
 
 

 
TOTAL: ....................................  1.283.752 € 

 
 
 
 
Responsabilitat Social Corporativa 
 
La Responsabilitat Social Corporativa, és el compromís de l'organització 
envers les necessitats dels seus grups d'interès en els diferents àmbits (laboral, 
acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i 
transparència), per mitjà d'una implicació voluntària i solidària més enllà del que 
estableix la legislació vigent. 
 
Pretén buscar la excel·lència en el seny de l’empresa, atenent amb especial 
atenció a les persones i les seves condicions de treball, així com a la qualitat 
dels seus processos productius. 
 
Les principals responsabilitats que tenen les empreses amb els seus 
treballadors i el medi ambient: 
 

 Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.  
 Crear riquesa de la manera més eficaç possible. 
 Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes 

que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà 
i professional dels treballadors.  



 

Página 66 de 66 

 Procurar la continuïtat de l'empresa i, si és possible, assolir un 
creixement raonable.  

 Respectar el medi ambient evitant en tant que sigui possible 
qualsevol tipus de contaminació minimitzant la generació de residus i 
racionalitzant l'ús dels recursos naturals i energètics. 

 Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant 
els legítims contractes i compromisos adquirits. 

 Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada. 
 
Les empreses com membres d'una comunitat han de comportar-se com “bons 
ciutadans corporatius”, ajustats a l'ètica i respecte per les persones i el medi 
ambient. En altres paraules, les empreses no només tenen una funció 
econòmica, sinó una funció social i ambiental. 
 
La Responsabilitat Social Corporativa genera: 
 

 Beneficis suficients per les parts interessades 
 Objectius de grup tipus solidari 
 El concepte d’empresa com una forma social 
 Benefici col·lectiu genera benefici particular 

 
La nostra empresa Adéu, Guau! compleix el compromís de la Responsabilitat 
Social Corporativa, perquè com ja em pogut veure durant tot el projecte, i en les 
seves diferents fases. 
Adéu, Guau! té contractades a persones amb discapacitats, per ajudar-les a 
integrar-se millor a la societat, i així reduir o evitar la possible marginació social.  
 
Al ser una empresa que es dedica als enterraments dels animals i seguint les 
normatives legals que no deixen enterrar els cossos dels animals, la nostra 
empresa per això va decidir incinerar els cossos, i conservar-ho en urnes. 
 
Aquesta urnes per contribuir amb el medi ambient i per no contaminar tan el 
sòl, disposem d’unes urnes completament biodegradables i que amb el temps 
es dissolen, degut a que estan fetes amb materials orgànics, fibres vegetals i 
cel·lulosa, minerals, vegetals. 
 
Per a més informació sobre la nostra empresa us podeu adreçar a la nostra 
pàgina web : www.adeuguau.es.tl. 
 


