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1. RESUM EXECUTIU 

 

Aquest estudi pretén mostrar si seria viable l’obertura d’un McDonald’s a la localitat de 

Berga tenint en compte que aquesta és una població reduïda i de mentalitat tradicional 

però que alhora presenta avantatges pel fet de ser una important zona de pas cap als 

Pirineus. Al treball queda reflectida la inviabilitat del projecte només per la població de 

Berga i es quantifica i valora el nombre de persones foranes necessàries perquè fos 

rentable el negoci.  
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2. INTRODUCCIÓ 

 

Des de l’inici, l’objectiu del nostre treball ha consistit a contestar a la següent pregunta: 

És viable obrir un McDonald’s a la localitat de Berga?, per tant, es tracta d’un estudi 

de viabilitat. Creiem interessant el tema de creació d’empreses, de franquícies i 

d’estudis de viabilitat ja que són opcions que se’ns presentaran durant la nostra carrera. 

 

Primerament, vam escollir la població de Berga com a localització perquè ràpidament 

vam pensar que era una zona sense una presència destacable de restaurants de menjar 

ràpid i, a la vegada, es tracta d’una població per on passa un important flux de trànsit 

gràcies a la proximitat del Túnel del Cadí. A partir d’aquí vam escollir l’empresa 

McDonald’s per dos motius principals: en primer lloc, perquè ni a la població ni als 

voltants hi ha cap restaurant d’aquesta empresa ni semblants i, en segon lloc, perquè 

crèiem primordial que es tractés d’un restaurant amb una important marca ja que seria 

essencial la captació ràpida de clients que es troben de pas. 

 

Un cop acotat el tema i presentada informació general sobre l’empresa i la localitat, hem 

aprofundit en els costos que hauria d’afrontar el nostre negoci així com en els ingressos 

provinents de la població de Berga i de la població de fora de Berga necessaris per tal 

que el negoci esdevingui viable. 

 

Creiem que l’interès de l’estudi radica en el fet que és un projecte realista ja que el pas 

inicial per començar qualsevol negoci és estudiar, o si més no pensar fermament, si serà 

rentable; és a dir, que els ingressos siguin d’una quantia almenys igual a la dels costos. 

Establir un negoci sense analitzar la seva possible viabilitat podrà suposar importants 

pèrdues per l’inversor i/o les persones que l’han establert.  
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3. FRANQUÍCIES MCDONALD’S 

 

McDonald’s treballa amb un sistema de franquícies de servei. Les franquícies 

consisteixen en una relació contractual donada entre dues persones jurídiques: el 

franquiciador i el franquiciat. Mitjançant un contracte de franquícia, el franquiciador 

cedeix al franquiciat la llicència d’una marca incloent els mètodes i la manera de dur a 

terme el negoci, know-how, a canvi d’una quota periòdica, anomenada royalty. 

Existeixen diferents tipus de franquícies: franquícia de producció, de distribució, de 

serveis, industrial, franquícia-corner i master-franquícia. Com hem dit, McDonald’s es 

regeix per un sistema de franquícies de serveis, en el qual el franquiciador cedeix el dret 

a comercialitzar i a utilitzar l’anomenat “Sistema McDonald’s” que és el sistema propi 

de desenvolupament d’aquest negoci. Així doncs, el franquiciador ofereix la fórmula 

específica i diferenciada de prestar servei al consumidor amb un mètode ja provat i 

experimentat al mercat. 

 

 3.1. Creació de la franquícia 

 

El procés de creació d’una franquícia d’aquesta empresa passa pels següents 

procediments: 

  

1. Primerament, el futur franquiciat ha de superar un procés de selecció: 

 És necessari acreditar experiència en diferents àmbits laborals relacionats 

amb termes de finances, organització empresarial, recursos humans; és a 

dir, es necessita un currículum en el món empresarial. 

 S’ha de superar una auditoria financera: el subjecte ha de disposar d’uns 

fons propis mínims per poder fer front a una part de la inversió total.  

 L’últim requisit és l’anomenat Job avaluation, que consisteix en què el 

futur franquiciat treballi durant una setmana en un dels restaurants de la 

cadena per observar com es desenvolupa al negoci. 
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2. Un cop l’aspirant a franquiciat ha estat seleccionat ha de vèncer el procés de 

formació. Aquest procés es completa quan el mateix subjecte treballa un mínim 

de 12 mesos a diferents McDonald’s. A l’inici de la fase, es treballa com a 

personal d’equip (cuina, caixa, neteja...) rotant per totes les àrees fins acabar 

com ajudant del gerent. 

 

3. Quan McDonald’s acredita la persona com a franquiciat s’inicien els tràmits de 

constitució. Hi ha dos possibles models de constitució:  

 Model clàssic:  

En aquest model la inversió total ascendeix a 650.000 – 700.000€ (+16% 

d’IVA). Concretament, la inversió inicial correspon al 30% de la inversió 

total més 51.000€ (+16%IVA) de drets de franquícia, i aquest import 

inicial ha de ser fons propis del franquiciat
1
. El 70% restant de la inversió 

total pot ser un crèdit personal, específicament, un contracte de leasing
2
 a 

7 anys
3
 que generalment es realitzen en unes entitats bancàries 

específiques amb les que l’empresa té uns convenis (Banc Sabadell, 

BBVA, ING Leasing, La Caixa Leasing). 

 Model BFL (Business Facility Lease): 

En aquest model la inversió total ascendeix a 51.000€ (+16%IVA). Tens 

dret a 3 anys d’explotació de la franquícia durant els quals el franquiciat 

acumularà els fons necessaris per endinsar-se en la inversió (650.000€ de 

l’anterior model) i el corresponent contracte de leasing. Té menys risc 

que l’anterior però té un preu afegit i és que com millor funcioni el 

restaurant el preu de la inversió que es farà desprès dels 3 primers anys 

s’incrementarà (ja que el valor del restaurant ha augmentat). 

 

 

                                                 
1
 S’ha de tenir en compte que a part d’aquesta inversió inicial en fons propis, el franquiciat ha de posseir 

unes reserves monetàries pel període de tot el procés de formació, el qual no té remuneració per part de 

l’empresa.  
2
 Contracte de Leasing: és un contracte utilitzat per una empresa per finançar un determinat element 

d’actiu que consisteix en un arrendament financer. Per efectuar-lo l’empresa es dirigeix a una institució 

financera que adquireix l’actiu i el cedeix a canvi de la percepció futura d’unes quotes de lloguer. 

[Diccionari d’economia i finances de la biblioteca de consulta Larousse]. 
3
 Aquesta duració es una estimació de la pròpia empresa McDonald’s. 
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Actualment a Espanya ja no s’utilitza el segon model. Aquest es va dur a terme durant 

la gran expansió de McDonald’s a Espanya que es va donar especialment entre finals 

dels anys 90 i el 2001: destaquem que el primer restaurant que va obrir al país va ser al 

1981 a Madrid, al 1985 va concedir la primera franquícia i al 88 tenien 25 restaurants; al 

1999 van obrir el restaurant número 200 i al 2001 el número 300, per tant, en dos anys 

van créixer un 50%. Actualment hi ha aproximadament 354 restaurants dels quals 279 

són de franquiciats i 75 propis.  

 

L’ utilització del segon model es va justificar per la necessitat d’un important número de 

nous franquiciats. En moltes ocasions es van trobar persones que complien amb el perfil 

buscat per l’empresa però que no posseïen tot el capital necessari i, per altra banda, era 

necessari que franquiciats ja propietaris d’algun local entressin ràpidament en 

l’adquisició d’un restaurant nou per tal d’ajudar a l’expansió de la marca en aquell 

període. 

 

 3.2. Franquiciats 

 

Breument es pot dir que McDonald’s busca un perfil molt concret ja que la gestió dels 

franquiciats és clau pel seu èxit. 

 

A l’apartat anterior ja s’han explicat els estrictes requisits que han de complir els 

aspirants a franquiciats de l’empresa. Bàsicament busquen persones emprenedores, amb 

experiència en negocis, amb capacitat financera i dedicació absoluta, per tant, no es pot 

cedir la gestió a terceres persones, no es cedeixen franquícies ni a socis ni a inversors. 

 

Per una banda, un franquiciat d’aquesta empresa pot optar a posseir fins a 5 restaurants. 

Actualment no entren pràcticament nous franquiciats així que els nous establiments 

solen anar a càrrec de persones que ja formen part del sistema. 

 

Per un altra banda, els franquiciats mantenen les relacions amb McDonald’s Sistemas de 

España INC que és la sucursal de l’empresa a Espanya. 
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És important saber que amb la inversió total el franquiciat el que compra és “el 

contingut del restaurant” i la marca, mentre que McDonald’s posa el terreny i l’edifici 

en si (segons el cas serà de lloguer o de propietat de l’empresa). L’explicació d’aquest 

fet és que sent l’edifici propietat de l’empresa (o fent-se càrrec de l’arrendament) 

McDonald’s s’assegura que en cas que al franquiciat li ocorri quelcom serà l’empresa 

mateixa la que col·loqui a una altra persona capacitada pel càrrec, seleccionada pel 

procediment habitual, i també s’assegura que la franquícia no caigui en mans d’algú 

seleccionat pel franquiciat que podria no complir els requeriments. 

 

Un cop analitzada tota aquesta informació, fem el supòsit que partim de la condició que 

ja som un franquiciat de McDonald’s (o assessors d’un franquiciat) i que tenim la 

intenció d’expandir-nos i d’obrir un nou restaurant a la població de Berga ja que és la 

situació que més s’apropa actualment a la realitat.  

 

A més, al realitzar aquest projecte hem tingut notícia que McDonald’s i propis 

franquiciats de la Catalunya Central han realitzar uns plantejaments primaris i previs 

sobre el tema que tractem, sospesen la idea d’obrir un restaurant nou a la localitat de 

Berga, tot i que encara no han començat a fer els estudis pertinents. Per tant, el nostre 

supòsit esdevé totalment realista. 
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4. BERGA 

 

Creiem que és necessari per entendre el treball explicar què és Berga, a què es dedica i 

per què l’hem triat com a seu de la franquícia. 

 

En un primer moment ens podem plantejar la hipòtesi de si la franquícia McDonald’s 

seria rentable només per la població de Berga. Lògicament, podem veure que aquesta 

hipòtesi no seria rentable, ja que Berga té una població de 17.072 (dades de l’any 2008) 

i que la majoria d’aquests habitants tenen mentalitat tradicional, característica que 

podem observar més endavant amb l’anàlisi de l’enquesta que hem realitzat. A més, tot i 

que la taxa de creixement de la població té una tendència creixent (la població a l’any 

2003 era de 15.437 habitants), hem de tenir en compte que una gran part d’aquesta 

correspon a edats superiors al 50 anys, és a dir, estem parlant d’una població bastant 

envellida. En tot moment tenim molt en compte que volem estudiar altres possibles 

fonts d’ingressos externs a Berga i, a més, quantificarem aquesta hipòtesi. 

 

4.1. Resum social i econòmic del Berguedà 

 

A continuació hem realitzat un breu resum econòmic de la comarca ja que creiem que la 

franquícia atraurà a tota la població de la comarca, no només de la ciutat de Berga, per 

la inexistència d’algun restaurant d’aquest tipus al territori. Cal deixar clar que l’estudi 

és amb dades de 2005 ja que no es disposen de més recents. 

 

 

 

Font: www.cat365.net  Font: www.cat365.net 

Imatge 1: 
Imatge 2: 

http://www.cat365.net/
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En primer lloc, parlarem de la població. El Berguedà és una comarca del centre de 

Catalunya, la capital de la qual és Berga. Té una població de 39.746 habitants i el 

creixement en els últims anys ha estat quasi nul ja que entre 1995-2005 ha crescut un 

0,6%, xifra que no sembla concordar amb les dades anteriorment exposades. Aquest fet 

es produeix perquè mentre que Berga ha crescut a un ritme superior al de la comarca, 

podem trobar molts pobles petits que han perdut població. 

 

Com a la resta del continent europeu, la comarca té una població envellida i una reduïda 

taxa de natalitat, però a diferència d’Europa aquest efecte és molt més acusat com 

demostra el fet que l’índex d’envelliment sigui de 209,8 (de cada 100 joves de menys de 

15 anys n’hi ha 209,8 de més de 65 anys) quan la mitjana de Catalunya és de 116,5. La 

taxa de natalitat també és més baixa que la mitjana de Catalunya: Berguedà 8,5% 

enfront de Catalunya 11,4%.  

 

Totes aquestes dades queden reflexades a la piràmide d’edats: 

 

              Imatge 3: 

Font: www.idescat.cat 

 

La piràmide ens mostra que són certes les dades que hem esmentat anteriorment: es veu 

clarament l’envelliment de la població ja que el gràfic té més forma d’esfera que de 

piràmide i que la taxa de natalitat és baixa al ser la base estreta. 
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En segon lloc, passarem a parlar de l’aspecte econòmic de la comarca. El PIB d’aquesta 

és de 649 M€ i podem veure que és un PIB molt baix ja que representa el 0,38% del PIB 

català d’aquell (169.855 M€). Amb el PIB per càpita es corrobora que es tracta d’un 

PIB baix ja que és inferior al PIB per càpita de Catalunya (Berguedà: 16.332€ i 

Catalunya: 24.776€) tot i que la diferència no és tan acusada com en termes absoluts. 

Les explicacions que trobem a les dades anteriors és que el PIB és més baix que la 

mitjana perquè és una comarca que rep molt poca inversió i també perquè la comarca 

del Barcelonès té un PIB molt superior als altres territoris i això provoca que la mitjana 

de Catalunya augmenti. 

 

A continuació, seguint dins de l’apartat econòmic, parlarem sobre el mercat de treball a 

la comarca del Berguedà i la distribució d’aquest en els diferents sectors. Aquesta 

informació queda reflectida al següent gràfic: 

 

Imatge 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Cambra de comerç de Barcelona 
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La taula mostra la següent informació: dels 8.854 assalariats de la comarca, el 1,3% es 

dedica a l’agricultura (un percentatge inferior al que en un primer moment es podria 

pensar per la situació geogràfica de la comarca), el 27,85% a la industria, el 19,5% en la 

construcció i la resta, el 51,35%, al sector dels serveis. Del creixement podem destacar 

que el sector de la construcció i el de serveis són els que més han crescut en termes de 

treballadors; per contra la industria a perdut pes en nombre d’empleats. També podem 

observar que la població ocupada ha augmentat al mateix ritme que Catalunya, però 

d’això en parlarem més a fons en el tema següent. 

 

L’activitat productiva a la comarca del Berguedà es caracteritza, de manera resumida, 

per cinc trets principals: 

 Un sector primari amb un pes elevat dins de l’estructura productiva de la 

comarca, que pràcticament no ha perdut pes en l’estructura productiva en la 

darrera dècada. 

 Un teixit industrial relativament important però en retrocés, seguint la tendència 

general de Catalunya, i molt diversificat.  

 Un sector de la construcció amb un pes elevat comparat amb el del conjunt de 

Catalunya i en fort creixement. 

 Un sector serveis preeminent en l’estructura productiva i en expansió que encara 

té un gran potencial de creixement. 

 Una distribució de l’activitat econòmica sobre el territori extremament 

concentrada a la capital, Berga. 

 

Cal fer un esment especial del sector turístic. Es tracta encara d’un sector amb poc pes 

relatiu dins del conjunt de l’economia berguedana, però que ha assolit un creixement 

important els darrers anys i presenta unes bones perspectives de futur, en particular en 

camps com el turisme rural i cultural. En diferents àmbits s’observa una esperança de 

futur en aquest subsector per part dels agents públics i privats, i es presenta com 

l’aposta de futur del Berguedà. La comarca gaudeix d’un gran nombre d’atractius 

turístics, tant per la geografia privilegiada com per la història i el patrimoni 

arquitectònic, que només s’han explotat parcialment. Per tant, la comarca disposa d’un 

gran potencial encara pendent de desenvolupar. La proximitat amb Barcelona i 

l’aparició de noves formes de turisme, com el turisme rural, productes d’interès 
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especial, l’agroturisme i els esports d’aventura, permeten esperar un creixement 

important del turisme a la comarca. 

 

L’últim tema econòmic que hem cregut oportú parlar és el tema de l’atur, el nombre de 

persones en atur és de 1.422, la taxa d’atur és del 13,84% (1.422/10.276). La major part 

d’aquest percentatge prové del sector de la industria i del de serveis, en termes absoluts. 

 

4.2. Increments de la població de Berga 

 

Amb aquesta introducció econòmica sobre el territori de Berga podem concloure, sense 

estudis previs, que si només considerem aquesta ciutat com a font d’ingressos per una 

franquícia com la nostra, el projecte seria totalment inviable, conclusió que ja coneixíem 

des del principi del projecte. 

 

Per això també un dels nostres objectius és no només atraure a la població de Berga sinó 

també al flux de persones que passen per la ciutat en les temporades destacables, la més 

important de les quals és la temporada d’hivern. A continuació presentem les cites que 

provoquen que el flux de persones sigui bastant important i que, par tant, fan augmentar 

el nombre de possibles clients potencials: 

 Els Bolets (Tardor): 

Tot i que no és una de les cites més famoses, la temporada de bolets és molt 

important per la comarca, primer de tot perquè atrau a molta gent de l’àrea 

metropolitana que dediquen part del seu temps lliure a aquests fongs. D’altra banda 

tenen un gran impacte econòmic a la comarca ja que, el seu elevat preu de venda fa 

que moltes persones els recullin en gran número per després vendre’ls a la resta de 

Catalunya. Pel caràcter lliure i natural d’aquesta activitat, no es poden obtenir dades 

numèriques que mesurin el flux de visitants de la comarca, però això no impedeix 

reconèixer que és una activitat que atrau possibles consumidors del nostre 

restaurant. 

 Temporada d’esquí (Hivern): 

Aquesta és la cita més important ja que és la que atrau a més persones. Fa 

aproximadament dos anys es va inaugurar la nova autopista que uneix Barcelona 

amb Berga, la qual ha suposat una reducció molt important en el temps de viatge i 

ha provocat que la gent es mogui encara més als caps de setmana per anar a les 



 14 

estacions d’esquí. És a dir, una gran part dels que se’n van cap a les estacions 

d’esquí han de passar per la ciutat de Berga.  

 

Per obtenir dades de la afluència de cotxes en aquella zona hem enviat una carta al 

Túnel del Cadí i de la seva resposta
4
 en podem extreure les següents dades: el 

trànsit normal dels dies de diari està als voltants dels 4.000 vehicles/dia, i el trànsit 

de caps de setmana segons el període de l’any oscil·la entre els 7.000 vehicles/dia i 

els 14.000 vehicles/dia. La intensitat mitjana diària (IMD 2008) és de 6.853 

vehicles. 

         Imatge 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: www.tuneldelcadi.com 

 

Així doncs, com podem veure en aquest mapa, per arribar al nord de Catalunya, 

Andorra o França, és a dir, a la gran majoria de pistes d’esquí, és necessari passar 

per aquest túnel. N’hi ha d’altres camins alternatius però que en la actualitat quasi 

no es fan servir degut a la dificultat i la llarga durada que suposen. Per últim cal 

comentar que per atreure als consumidors que passen per la carretera col·locaríem 

un cartell de propaganda abans de la sortida de Berga i en ambdós sentits de 

circulació. 

 Càmping Berga Resort (Tota la temporada destacant l’estiu): 

Un altre dels fluxos de gent que es vol atraure és la provinent del Càmping Berga 

Resort, un negoci que en la actualitat està vivint un creixement important. Ofereix 

                                                 
4
 Veure annex. 
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molt bones alternatives i, a part, en aquest darrer any s’ha inaugurat un centre 

wellness de relaxació, el qual s’està promovent per atraure a més hostes. 

Vam realitzar una entrevista al seu propietari i la nostra proposta la va qualificar de 

molt bona pel fet que molts dels seus clients li demanen per restaurants de menjar 

ràpid a les rodalies del càmping; de fet, ens va admetre que era una alternativa que 

ell tenia present i fins i tot s’havia plantejat ubicar un restaurant de menjar ràpid a 

Berga. Sobre les dades del seu establiment cal dir que durant 10 mesos (menys 

juliol i agost) té una mitjana de 700 persones entre setmana i 1.400 persones per cap 

de setmana. Pel que fa als dos mesos restants el propietari ens va afirmar que la 

freqüència de pas és de 700 persones al dia al juliol i 1.200 persones al dia a 

l’agost. A més, dels clients totals del càmping un 95% aproximadament són de 

Barcelona, els quals tenen un perfil de consumidor força diferenciat a la població 

autòctona. En conclusió, el càmping ens podria aportar un flux de gent d’entre 

12.000 i 36.000 persones en els mesos d’estiu i unes 9.000 persones en els altres 

mesos i serien importants clients potencials ja que una gran part d’aquests 

demanden el que la nostra franquícia els podria oferir. 

 Patum (Maig o Juny): 

Patum és la festa més important de Berga i es pot dir que també del Berguedà. 

Darrerament es va proclamar patrimoni de la humanitat per la UNESCO, fet que 

demostra la seva importància. Econòmicament també té molt de pes per els dies en 

què es duu a terme. Certament no hi ha dades oficials però l’Ajuntament ens ha 

facilitat la informació que ens diu que per Patum es duplica la població de Berga i, 

sent dies festius, normalment és un patró el fet que hi hagi tradició d’anar a sopar a 

fora. L’únic problema que té és que dura 5 dies, però tot i així hem cregut necessari 

esmentar-la. 

 Turisme Rural (Tot l’any): 

Ja hem esmentat anteriorment que el turisme rural és un futur negoci en creixement, 

per tant és evident que d’aquí pocs anys començarà a atraure gent ja que està previst 

una ajuda econòmica de l’Ajuntament per poder potenciar aquest sector. A més a 

més, la gent que prefereixi l’oferta de la Cerdanya en comptes de la del Berguedà 

també passarà per l’autopista i podria parar al nostre restaurant. 
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4.3. Anàlisi del mercat 

 

Per realitzar l’anàlisi del mercat de la nostra població hem optat per realitzar una 

enquesta
5
 a una mostra de 100 persones, habitants de la localitat. Les finalitats d’aquesta 

activitat són dues: per una banda, volem obtenir el perfil del consumidor i, per una altra, 

calcular una estimació dels ingressos que provindrien únicament d’aquests habitants. 

Aquesta última conclusió està desenvolupada al punt 9.1. Ingressos de la població de 

Berga. 

 

A continuació presentem els resultats obtinguts mitjançant una sèrie de gràfics. Per 

simplificar, s’han seleccionat aquells que mostren una informació més rellevant, la resta 

es poden veure a l’annex. 

 

Aquest primer gràfic ens mostra que podem dividir als consumidors en dos grups 

d’edat, per una banda de 16 a 25 anys i per l’altre de 25 a 60 anys. Del primer grup hi ha 

66 enquestats, dels quals, un 44% són dones i un 56% corresponen a homes. El segon 

grup, en canvi, està format per 34 enquestats, un 56% són dones i l’altre 44% restant 

són homes. 

                                                 
5
 Veure annex. 
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Aquests dos grups, a més, es diferencien per l’ocupació. El primer grup són 

majoritàriament estudiants, concretament un 97% de la mostra, i del segon, un 97% són 

treballadors/es.
6
 

 

Tot i que sobre aquesta informació aprofundirem al punt 9.1. Ingressos de la població 

de Berga, en aquests dos gràfics podem intuir que els consumidors augmentaran el seu 

nombre de dinars o sopars fora de casa si es donés l’obertura d’un McDonald’s.  

 

En aquest grup d’edat podem veure la mateixa tendència tot i que no tan accentuada i 

sobretot, cal destacar que són les dones, majoritàriament, qui modificarien el seu 

consum amb l’obertura del restaurant. Per altra banda, els enquestats joves tenen una 

despesa mitja per dinar o sopar fora de casa de entre 5 a 15 € majoritàriament 

independentment del sexe i, en canvi, els adults es gasten de 15 a 30 €, destacant que les 

dones acostumen a gastar menys que els homes
7
. 

                                                 
6
 Veure gràfic a l’annex. 

7
 Veure gràfics a l’annex. 
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Per continuar ens interessava tres tipus de menjar ràpid: Hamburguesa, Kebab i Entrepà. 

S’han comparat aquests tres tipus de menjar ràpid per què el Kebab i l’entrepà són els 

dos Fast Foods que ens podrien fer competència en aquesta població. Com s’ha explicat 

anteriorment no existeix cap restaurant de les característiques de la nostra proposta.  

 

 

Però, abans de realitzar aquesta pregunta als enquestats, necessitàvem saber si eren 

consumidors de restaurants de menjar ràpid. Pel que fa als joves, un 68% dels consultats 

sí han consumit algun cop en aquests tipus d’establiment, sent les dones les més 

assídues a aquests restaurants, amb un 76% del total de les dones enquestades. A més, 

els habitants de entre 25 i 60 anys si han assistit a aquests restaurants, amb un 

percentatge menor que els joves, concretament un 59%, dels quals, a diferència de 

l’altre grup d’edat, són els homes els més assidus, amb un 67% sobre els homes 

enquestats. Cal destacar que en aquest últim grup, el 47% de les dones, ben bé la meitat, 

no han anat mai a un Fast Food
8
. 

                                                 
8
 Veure gràfics a l’annex. 
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Amb aquests resultats ja podem estudiar la nostra competència. Com podem observar 

als quatre gràfics anteriors, els entrepans serien la nostra gran competència ja que són 

menjars tradicionals d’aquesta població i aquests habitants, com hem anomenat 

anteriorment, tenen les costums molt arrelades. Cal destacar que, tot i així, les 

hamburgueses són preferides al Kebab, excepte en el cas de les dones adultes. 

 

També necessitem saber què consumirien els nostres clients per obtenir la despesa total 

i així, obtenir les nostres vendes provinents de la població de Berga. Amb aquests 

quatre gràfics de pastissos obtenim que els homes, en general, són més propensos a 

consumir productes més cars (Menú Big Mac). En canvi, les dones opten per 

hamburgueses clàssiques o altres alternatives a l’hamburguesa (Menú McNuggets) que 

són menjars més econòmics. Quan hem analitzat la competència hem vist que el sexe 

femení era menys propens a consumir hamburguesa però això es compensaria amb la 

venda de menús McNuggets. Per últim, cal esmentar, que un percentatge important dels 

enquestats totals no consumirien res al nostre restaurant. 
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Una altre font d’ingressos seria l’oferiment de complements als menús. Per això hem 

volgut estudiar la disponibilitat dels enquestats per pagar 2€ addicionals de mitja per 

aquest concepte i els resultats han estat positius, sobretot en el cas dels adults i de les 

dones joves. En general, un 66% dels consultats sí estarien disposats a consumir aquests 

extres, concretament, el 55,76% aproximat dels homes sí voldrien fer aquesta despesa i, 

un 77,08% aproximadament de les dones també 
9
 

 

 

 

 

 

Finalment, i com a pregunta més representativa per l’objectiu del nostre treball, 

necessitem saber si els habitants de Berga estan interessats en l’obertura d’un 

McDonald’s a la seva localitat.  

                                                 
9
 Veure gràfics a l’annex. 
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En els quatre gràfics anteriors podem observar que són els homes adults i les dones 

joves els que tenen més interès. Per contra, les dones adultes són les que mostren menys 

inclinació a la nostra proposta. Per tant, en general, hi ha un important sector de la 

població que està en contra de l’obertura d’un restaurant d’aquest tipus a la seva ciutat, 

concretament un 41%, i els motius principals són que prefereixen els seus restaurants 

tradicionals, així com els locals d’entrepans, o que consideren que els menjars que 

prepara la marca escollida no són de bona qualitat. Aquest últim motiu es deu 

principalment a les especulacions sobre d’on prové la primera matèria i la manera de 

preparar els menús. 

 

4.3.1. Perfil del consumidor de Berga 

 

A continuació ja podem estimar el perfil del nostre consumidor provinent de la població 

berguedana. Per realitzar-ho ens hem basat bàsicament en els resultats que hem obtingut 

de les preguntes D i H de l’enquesta, que tracten les vegades que cada enquestat surt a 

dinar o sopar fora de casa al mes i les vegades que ho farien si s’obrís un McDonald’s a 

Berga, respectivament. Hem realitzat una mitja dels resultats de cada una de les dues 

preguntes, dividint els enquestats en sexe i grups d’edat, i hem calculat la diferència per 

cada grup de persones. També hem cregut interessant comparar les preferències que 

tenen en diversos tipus de menjar ràpid, així com quin és el producte que consumirien si 

anessin a un McDonald’s i, per últim, l’interès que tenen en la seva obertura. Tots 

aquests resultats es mostren a la taula següent: 

 

Taula1: 

Grups Àpats 

fora/me

s (cops) 

Àpats fora/mes 

amb McD. 

(cops) 

Diferènci

a (cops) 

Preferències 

en 

Hamburgueses 

Menús McD. 

Preferits  

Interès 

obertur

a  

16–25 Homes 4’81 5’62 0,81 27 % 36 % Big Mac 51 % 

Dones 4,69 5,13 0,44 17 % 42 % H. clàssica 66 % 

25–60  Homes 4,4 4,46 0,06 27 % 52 % Big Mac 60 % 

Dones 4,26 4,47 0,21 0 % 46 % McNuggets 42 % 
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Els que més modificaran el seu consum amb un nou McDonald’s seran els joves, 

predominant el sexe masculí. Per altra banda, davant dels productes de la competència, 

els homes de totes les edats s’inclinen més que les dones per les hamburgueses tot i que, 

com em explicat abans, aquest percentatge és baix respecte les preferències d’entrepans. 

Tot i així, sabem que l’hamburguesa no és l’única opció de menjar en els restaurants de 

la nostre marca. Podem veure que són també els homes els que estan disposats a gastar 

més ja que són els que consumeixen menús Big Mac, que tenen un preu més elevat que 

la resta. Dit tot això sembla ser que els homes joves són els que més s’adapten al perfil 

del nostre consumidor però si ho contrastem amb l’interès de l’obertura pot semblar una 

conclusió contradictòria ja que aquest grup està en contra de la implantació d’un 

restaurant d’aquest tipus, amb un 49%. Després d’analitzar les respostes que ens van 

donar sobre el per què d’aquest desinterès, es va comprovar que aquesta negativa no es 

deu tan a que no tinguin intencions de consumir, sinó que ho justifiquen amb què no 

desitgen que hi hagi empreses externes a la seva ciutat per no veure perjudicat el mercat 

intern. Per tant, considerem que la característica que més s’ha de tenir en compte per 

buscar aquest perfil és la modificació del consum i l’interès per la inauguració d’aquesta 

franquícia. L’òptim és trobar l’equilibri entre aquestes dues dades.  

 

Concloent, doncs, el perfil del nostre consumidor a Berga serà un noi jove de entre 16 i 

25 anys, normalment estudiant, que consumiria un menú Big Mac, que té un cost 

aproximat de 6€, i que no estaria disposat a gastar-se 2€ addicionals en productes extres. 
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5. ANÀLISI DAFO 

 

A continuació desenvoluparem un anàlisi DAFO per conèixer els riscs i les oportunitats 

del mercat als quals s’enfrontarà el nostre negoci. Aquest és un mètode per estudiar la 

situació competitiva de l’empresa dins del mercat i paral·lelament dintre de la pròpia 

empresa. Cada una de les lletres de la sigla DAFO representa una característica del 

anàlisi, així doncs trobem les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Les 

debilitats i fortaleses pertanyen a l’àmbit intern de l’empresa i són controlables, 

s’encarreguen d’analitzar els recursos i les capacitats tant de producció i organització, 

com de màrqueting i finançament, entre d’altres. Les amenaces i oportunitats fan 

referència a l’entorn extern de l’empresa, és a dir, aquells factors externs no 

controlables que podrien perjudicar el desenvolupament de l’organització, o pel contrari 

d’altres que permetrien aprofitar avantatges comparatius per a l’empresa. 

 

La matriu DAFO confeccionada per el nostre negoci és la següent: 

Taula 2: 

  Fortaleses Debilitats 

Anàlisi Intern 

• Imatge corporativa. 

• Control rigorós de la 

qualitat. 

• Relació eficient amb 

proveïdors.  

• Mètodes de direcció 

altament estudiats.
10

 

• Selecció acurada del 

Franquiciat. 

• Necessària una gran dedicació de 

temps pel correcte funcionament. 

• Forta inversió. 

• Diferència entre hores punta i resta de 

hores del dia. 

  Oportunitats Amenaces  

Anàlisi Extern 

• Situació geogràfica 

estratègica: temporada d’esquí 

(hivern), temporada bolets 

(tardor), turisme de muntanya 

(tot l’any). 

• Manca de competència 

directa. 

• Poca tradició en Fast Food per part de 

la població autòctona. 

• Possible mala imatge de la marca 

• Alt risc del negoci.  

 Baix creixement de la població. 

Font: Elaboració pròpia. 

                                                 
10

 McDonald’s ensenya als seus franquiciats a gestionar els seus restaurants seguint uns métodes 

concrets que ajuden a maximitzar els beneficis. 
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6. LOCALITZACIÓ DE LA NOVA FRANQUÍCIA 

 

 6.1. Situació geogràfica 

 

És evident que un local al centre de la ciutat no ens serviria per atreure el flux de gent 

que passa per la carretera per això hem decidit situar el restaurant a les afores de la 

ciutat. 

 

Per tal d’escollir l’emplaçament idoni per la nova franquícia de McDonald’s a la 

població de Berga s’ha hagut de tenir en compte que era necessari que el terreny 

estigués a prop de la C-16 i que fos edificable, per això hem triat una zona comercial on 

l’ajuntament ens deixaria edificar. 

 

L’emplaçament escollit, senyalitzat al mapa, es troba a prop de l’entrada sud de Berga i 

seria necessari i imprescindible col·locar un cartell publicitari uns metres abans 

d’aquesta entrada per captar l’atenció del trànsit. 

Imatge 6: 

Font: www.maps.google.es 
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 6.2. Permisos 

 

L’Ajuntament de Berga concediria els permisos pertinents ja que es tracta d’uns 

terrenys situats a una zona comercial. De l’adquisició dels terrenys, de la construcció i 

de l’obtenció dels permisos municipals s’encarregaria la pròpia empresa McDonald’s i 

no el franquiciat; aquests tràmits seran explicats breument: 

 

En primer lloc, cal fer una sol·licitud a l’Ajuntament de Berga mitjançant un formulari 

normalitzat
11

, el qual anirà acompanyat d’un projecte redactat per un enginyer 

industrial. Al seu torn, els tècnics de l’Ajuntament emetran els informes preceptius 

pertinents sobre les condicions del local i de les característiques de l’activitat i trametran 

el projecte al Consell Comarcal on confirmaran l’informe municipal, i indicaran les 

mesures correctores que considerin oportunes que cal fer per que l’activitat s’ajusti a la 

normativa, (per exemple, sortides d’emergència, extractors de fum, insonorització, etc.). 

Per últim l’Ajuntament comunicarà a l’interessat l’autorització i les mesures correctores 

que cal adoptar, desprès d’un termini acordat es realitzarà una visita d’inspecció tècnica 

i, si s’han adoptat totes les mesures tècniques, s’atorgarà el permís definitiu. Aquests 

tràmits poden durar aproximadament uns tres mesos. 

 

 6.3. Construcció 

 

Hi ha tres tipus de restaurants McDonald’s: 

Imatge 7: 

 Free-Stander: és el tipus més 

extens, el restaurant 

conforma un edifici per ell 

mateix. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Normativa a l’annex. 
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 In-store: el restaurant està ubicat dins d’un edifici. 

 

Imatge 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mall: el restaurant està ubicat dintre d’un centre comercial.  

Imatge 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornant a la nostra franquícia, s’escolliria un restaurant del tipus Free-stander ja que és 

el que millor s’adapta a aquest cas. A més, aquest tipus de restaurant inclou l’opció de 

tenir un McAuto que és el servei de venda ràpida destinat a persones que volen la 

comanda per emportar i d’aquesta manera no cal que baixin del vehicle. És una opció 

molt important a tenir en compte ja que aquest servei representa al voltant del 30% de 

les vendes a restaurants d’aquesta empresa de característiques similars, com per 

exemple, el de Vic. 
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La totalitat del terreny escollit és de 1.200m², dels quals només se n’edificaran 500m² 

metres que la resta quedaran en concepte de pàrking. El preu d’adquisició del terreny és 

d’aproximadament 400 €/ m² i la construcció de l’edifici en si 600 €/ m². A més, 

McDonald’s hauria de fer-se càrrec d’unes despeses de 18.000€ en concepte de 

“mobiliari” que inclou reformes com insonorització del local a més de sortides 

d’emergència: 

 

C Adq: (1.200m² x 400 €/m²) + (500m² x 600€/m²) + 18.000€ = 798.000€ 

 

 Per tant, McDonald’s es gastaria aproximadament 798.000€. 
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7. FINANÇAMENT DE LA NOVA FRANQUÍCIA 

 

Tal i com s’ha explicat a l’apartat 3.1. Creació de la nova franquícia la inversió total 

per part del franquiciat ascendeix a 650.000€, aproximadament, quantitat que si se li 

suma el corresponent IVA (16%) acaba donant un valor de 754.000€. El 30% d’aquesta, 

uns 226.000€, és la inversió inicial i prové de fons propis i anirien destinats a pagar 

l’IVA i una part del mobiliari . Ja hem fet el supòsit que la situació de la qual partim és 

que un franquiciat es vol expandir i obrir un nou restaurant, i en aquest supòsit ja es 

contempla que té aquests fons propis. El 70% restant són 527.800€ els quals es financen 

amb un contracte de leasing amb una entitat bancària.  

 

En primera instància, definirem més exhaustivament el concepte de leasing, concepte ja 

introduït a l’apartat 3.1. Creació de la nova franquícia. El leasing és una forma de 

finançament de béns que consisteix en un contracte mitjançant el qual l’arrendador 

cedeix els drets d’ús dels béns a un altre agent a canvi d’una contrapartida, normalment 

un pagament periòdic per un temps determinat. És a dir, aquesta forma de finançament 

permet a les empreses la possibilitat de disposar d’una sèrie de béns que necessiten 

durant un període de temps determinat a canvi d’una quota periòdica la qual haurà de 

cobrir tant el cost del bé com la carga financera estipulada al contracte en concepte 

d’interessos. Quan finalitza el període estipulat l’arrendatari té 3 opcions: 

 

 Comprar els béns per un preu igual al valor residual. 

 Retornar els béns al arrendador. 

 Renovar el contracte d’arrendament. 

 

En el cas que a nosaltres ens ocupa es tractaria d’un leasing mobiliari. Recordem que 

l’edifici és propietat de McDonald’s i el que es vol finançar és tot el contingut del 

restaurant. 

 

La entitat bancària que contractaríem seria BBVA, ja que ens ofereix un contracte que 

ens finança el 100% de la inversió (527.800€) a més d’altres avantatges fiscals, segons 

els quals en 7 anys acabaríem pagant les quotes mensuals corresponents a més d’una 

última quota amb la què ja s’acabaria el contracte i passaríem a ser propietaris de tot el 
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mobiliari. Per mostrar això hem usat el simulador virtual de leasing de BBVA, on l’hi 

hem insertat totes les dades esmentades anteriorment a més de un interès del 5%. 

 

Imatge 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: www.bbva.es 

 

Així doncs passat aquest lapse de temps haurem pagat: 8.533€ x 85 quotes= 725.305€ 

Si aquesta quantitat li sumem la inversió inicial més els drets de franquícia ens dóna una 

inversió total en els 7 anys de: 725.305€+59.160+226.200 = 1.010.665€ 

 

7.1. Despesa per interessos del leasing 

 

En aquest apartat hem volgut reflectir que els interessos del deute són una despesa pel 

nostre projecte en els següents 7 anys, el càlcul del cost és el següent: El leasing 

contractat és de 527.800€, al cap de 7 anys tornarem 725.305€, per tant els interessos a 

pagar són la diferència, és a dir, 197.505€. Si aquest valor el dividim pels set anys 

sabrem la despesa anual en interessos que en aquest cas equival a 28.215€ 

 

 7.2. Despesa per assegurança 

 

Un dels motius pels quals hem triat el leasing d’aquesta entitat és per què ens ofereix la 

possibilitat d’assegurar els béns finançats (en el nostre cas, el mobiliari) i, per tant, no 

hauríem d’afegir cap cost. Cal tenir en compte que l’assegurança del edifici va a càrrec 

de McDonald’s. 
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8. COSTOS 

 

8.1. Despesa de personal 

 

Una part important a analitzar en aquest apartat són els costos de personal, per tant 

passarem a analitzar els salaris dels treballadors. 

 

Per començar hem de realitzar una aproximació del nombre de treballadors que 

necessitaria el negoci per funcionar. En general cada franquícia té un personal que 

oscil·la entre els 30 i 50 treballadors. A continuació presentem els llocs de treball 

essencials classificats de major a menor responsabilitat així com l’estimació dels 

empleats necessaris
12

: 

 

En primer lloc, trobaríem el gerent que és aquella persona que gestiona el restaurant 

amb tota autonomia. S’encarrega de dirigir tot el personal, crear un clima de treball 

adient i optimitzar la gestió. 

 

En segon lloc, requeriríem d’ un primer assistent o assistent del gerent. És la persona 

que assumeix tota la responsabilitat en absència del gerent i que el recolza en la gestió 

del restaurant. Supervisa el manteniment, la planificació dels treballadors, els 

contractes... i s’encarrega de les reunions d’equip. Com totes les franquícies 

McDonald’s hauríem de comptar amb un segon assistent. 

 

Després trobaríem els encarregats de torn que són aquells que tenen la responsabilitat 

del funcionament del restaurant durant els torns diaris. A més supervisen l’atenció als 

clients, el manteniment... En aquest cas en serien contractats 4. 

 

Necessitaríem 3 encarregats d’àrea la tasca dels quals és responsabilitzar-se d’una àrea 

concreta de treball (cuina, mostrador, menjador), així com col·laborar en la formació del 

personal. 

 

                                                 
12

 No hi ha servei de manteniment i neteja ja que se n’encarreguen els propis empleats. 
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Categoría Sou mensual Sou anual
Nombre 

d'empleats
Cost total

Gerent 2415,17 33813,84 1 33813,84

Primer assistent 1916,89 26836,5 1 26836,5

Segon assistent 1592,16 22290,2 1 22290,2

Encarregat de torn 1374,6 19244,34 4 76977,36

Encarregat d'àrea 1235,34 17290,19 3 51870,57

Hostessa 1042,29 14592,11 2 29184,22

Entrenadors 1036,86 14516,08 2 29032,16

Empleat d'equip 984,67 13785,32 20 275706,4

Secretaria 1042,29 14592,11 1 14592,11

35 560303,36

Notes:  sou mensual inclou els plusos i en el cas del gerent la prima per gerent.

            sou anual inclou les pagues extras.

A més, requeriríem dels serveis de dues hostesses. 

El seu treball consisteix en respondre a les 

preguntes dels clients i gestionar les seves possibles 

queixes, organitzar les taules, ordenar el menjador i 

donar una atenció especial al nens. També 

s’encarreguen de l’organització de les festes 

d’aniversari.  

 

En última instància, comptaríem amb el personal 

d’equip que són aquelles persones que treballen a la 

cuina preparant els productes, en el mostrador 

atenent al client i cobrant i preparant el menjador. D’aquest tipus de treballadors en són 

necessaris 20. A més, hi ha la figura de l’entrenador que tot i que està dintre del grup del 

personal d’equip rep un plus per formar-los; necessitaríem dos entrenadors. 

 

Una figura a part és la secretaria ja que té una feina molt diferenciada de les anteriors i 

no és imprescindible ja que el franquiciat també es pot fer càrrec de la seva feina. 

S’encarrega de la gestió administrativa del personal i de la gestió comptable. 

 

Un cop determinats els llocs de treball i el nombre de treballadors necessaris per a cada 

un d’ells, cal saber quin sous els hi corresponen. Per tal d’obtenir aquesta informació 

hem consultat el Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa McDonald’s Sistemas de 

España Inc  per l’any 2007 a Barcelona ja que és el més recent disponible. I així hem 

aproximat tots els sous com mostrem a la taula següent: 

Taula 3: 

Imatge 11: 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Conveni Col·lectiu de treball. 
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Categoría Sou mensual Sou anual
Nombre 

d'empleats
Cost total

Gerent 2424,83 33949,10 1 33949,10

Primer assistent 1924,56 26943,85 1 26943,85

Segon assistent 1598,53 22379,36 1 22379,36

Encarregat de torn 1380,10 19321,32 4 77285,27

Encarregat d'àrea 1240,28 17359,35 3 52078,05

Hostessa 1046,46 14650,48 2 29300,96

Entrenadors 1041,01 14574,14 2 29148,29

Empleat d'equip 988,61 13840,46 20 276809,23

Secretaria 1046,46 14650,48 1 14650,48

35 562544,57

Notes:  sou mensual inclou els plusos i en el cas del gerent la prima per gerent.

            sou anual inclou les pagues extras.

Tal i com hem dit aquests sous serien per l’any 2007 i per aquest motiu li hem aplicat la 

inflació del 2008 i dels tres primers mesos del 2009 per tal d’aproximar-los a 

l’actualitat.  

 

Inflació 2008=1,4% 

Inflació tres primers mesos 2009=-0,1% 

 

Com veiem a la següent taula el fet que hi hagi hagut una inflació reduïda al 2008 i 

deflació als primers mesos del 2009 ha provocat que no hi hagin gaires modificacions 

significatives respecte la primera taula: 

 

Per tant, els costos de personal ascendeixen aproximadament a 562.544,57€. 

Taula 4: 

 

8.2. Publicitat 

 

Els costos per publicitat es poden agrupar en dos grups: 

 

 Royalties
13

: Cada franquícia paga un 5% de les vendes en concepte de dret de 

marca. Aquest pagament va directament a la seu de l’empresa a Chicago. 

 Publicitat Nacional: Cada franquícia paga un 4% de les vendes en concepte de 

publicitat nacional o com és anomenat al sector “Cooperativa de publicitat”.  

                                                 
13

 Royalties: és el pagament que es dóna per drets d’autor, patents, marques o know-how a canvi del dret 

d’explotar-los. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Conveni Col·lectiu de treball. 
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8.3. Drets d’explotació 

 

Cal saber que cada franquícia paga a la subsidiària McDonald’s Sistemas de España Inc 

una renda percentual en concepte de drets d’explotació d’entre el 10 i el 20% de les 

vendes. En el nostre cas, el pagament seria del 10% per ser un restaurant de nova 

obertura.  

 

8.4. Revisions 

 

Els costos d’aquest apartat ja estan inclosos a dins dels drets d’explotació. McDonald’s 

té els següents sistemes d’auditoria: 

 

 Sistema del comprador misteriós: cada mes passen 1 o 2 compradors misteriosos 

els quals prenen nota d’una sèrie de paràmetres com temps de servei, neteja, 

atenció dels empleats... Aquests fan un informe i l’envien a la subsidiària. 

 Sistema dels consultors de camp: són un conjunt d’empleats de la subsidiària 

que, per una banda, són consultors i el vincle amb McDonald’s i, per una altra, 

són inspectors. Com a inspectors realitzen tres visites anuals al restaurant on el 

revisen de dalt a baix: dues són short operation review i una full operation 

review on s’està tres dies al restaurant. 

 

8.5. Subministraments 

 

La compra dels terrenys i la construcció de l’edifici com ja s’ha dit anteriorment va a 

càrrec de McDonald’s. En aquest apartat cal tenir en compte que aquesta construcció 

inclou el sistema de cables, canonades i altres instal·lacions necessàries. 

 

La informació que ens permet estimar els nostres consums l’hem obtingut d’un 

restaurant amb unes característiques similars al nostre. 

 

Cal esmentar que hi ha costos que malgrat els anunciarem aquí, no els tindrem en 

compte a l’hora de fer l’estudi de viabilitat perquè només ens afectarien el primer any. 
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8.5.1. Telefonia i Internet 

 

Per tal de determinar el cost que ens suposaria contractar una línea telefònica juntament 

amb Internet i el seu corresponent manteniment hem consultat els preus que ofereix 

Telefònica, empresa amb què la l’empresa contracta habitualment aquests serveis: 

 

Per 89,14€/mes disposaríem d’aquest servei; a aquest import li hauríem de sumar 67,2€ 

durant el primer any per tenir un router-wifi, però com ja hem esmentat anteriorment el 

cost del router com només afecta al primer any no el tindrem en  compte. 

 

Anualment això representa un cost de 1.069,68€. 

 

  8.5.2. Gas 

 

Contractaríem a gas natural que ofereix les següents tarifes: 

Taula 5: 

 

El consum del nostre restaurant seria al voltant dels 110.000Kwh/any, per tant la tarifa 

que hauríem de contractar seria “Gas Supra”, aquest fet implica els costos següents: 

 

Terme fix: 65,51€/mes x 12 mesos =786,12 €/any 

Terme variable: 110.000 x 0,03283738 €/Kwh =3612,11 €/any 

 

El consum total de gas ens suposaria un cost total anual de 4398,23 €. 

Font: www.gasnatural.com 
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  8.5.3. Electricitat 

 

L’empresa encarregada de subministrar-nos l’electricitat és Fecsa Endesa, per tal de 

poder elaborar els costos ens cal saber quan Kwh gastem, utilitzant les dades del 

restaurant similar esmentat anteriorment podem determinar que el nostre consum seria 

al voltant dels 96.000 Kwh/any. 

Taula 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Per calcular el cost d’aquest subministrament, hem consultat les tarifes per negocis que 

ofereix l’empresa en qüestió i al tractar-se d’un restaurant d’un tamany considerable és 

lògic pensar que la potència necessària serà de més de 15kwh. Per tan els costos que 

tindríem seran de: 

 

Terme fix: 1,77€/mes x 12 mesos =21,24€/any 

Terme variable: 96000x 0,03283738 €/Kwh =3612,11 €/any 

 

Anualment pagaríem: 3.633,35€. 

 

 

 

 

 

Font: www.endesaonline.com 
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  8.5.4. Aigua 

 

Per tal de saber quin cost ens suposaria la contractació i el consum de l’aigua, hem 

decidit posar-nos en contacte amb l’empresa Sorea, ja que és l’empresa subministradora 

d’aigua a Berga, la qual ens ha proporcionat la informació següent per a la població de 

Berga: 

 

Alta
14

= 213,96€ 

Instal·lació d’una escomesa
15

 de 13 mm=862,73   

Tarifa: Fins a 100m³= 0,3289€/ m³ 

A partir de 100m³=0,3886€/ m³ 

Cànon de l’aigua = 0,6466€/ m³ 

 

Per tal de determinar el consum de l’aigua sabem que el restaurant consumeix 

aproximadament 256m³ trimestrals. Procedim a fer els càlculs per a determinar la 

despesa que ens suposa: 

 

Consum total al trimestre= 256m³/trimestre 

Primers 100 m³= 100 m³*(0,3289€/ m³+0,6466€/ m³)=97,55€ 

156 m³ restants= 156*(0,3886€/ m³+0,6466€/ m³)=161,50€ 

Cost total trimestral= 259,05€ 

Cost total anual= 1.036,20€ 

 

D’aquesta manera el cost anual aproximat de l’aigua acabaria sent de 1.036€/any. 

 

Cal remarcar que tan el cost de la escomesa com el de l’alta no els tenim en compte per 

estudiar la viabilitat del negoci ja que son despeses que només afecten el primer any. 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Veure desglossament de l’alta d’instal·lació a l’annex. 
15

 Veure desglossament de d’instal·lació de l’escomesa a l’annex. 
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La suma total de costos anuals de subministraments ascendeix a 10.137,46€: 

 

Gràfic 18: Subministraments

43%36%

10% 11%

Telefonia

Gas

Electricitat

Aigua

 

 

 

8.6. Aprovisionament 

 

Per poder arribar a calcular els costos d’aprovisionament hem fet una aproximació a 

partir de les dades extretes del balanç del McDonald’s de Vic. Hem el·laborat una ràtio 

d’aprovisionaments respecte vendes per arribar a saber quina és la proporció 

d’aprovisionament per cada euro de vendes. Partim de la fórmula següent: 

 

Consum= Existències inicials+ Compres- Existències finals 

 

Dels comptes anuals del McDonald’s Vic obtenim les següents dades de l’any 2007: 

 

Existències inicials= 33.286,46 

Existències finals= 34.521,20 

Consum= 1.061.249,50 

Vendes= 3.728.133,11 

 

Per tant, resolent l’equació anterior obtenim unes compres de 1.062.484,20 euros. 

Font: Elaboració pròpia. 



 38 

A partir de les dades anteriors calcularem la Ràtio aprovisionament - vendes: 

 

Ràtio = Aprovisionament / Vendes 

0,2850 = 1.062.484,20 / 3.728.133,11 

 

D’aquesta manera veiem com per cada euro de vendes 0,2850 van destinats a 

l’aprovisionament del restaurant. 

 

De l’aprovisionament se n’encarrega HAVI Logistics que és una empresa de distribució 

que aproximadament 1 o 2 cops per setmana serveix al restaurant tots els productes que 

li han passat per comanda. Cal esmentar que la llista de proveïdors
16

 és homologada per 

McDonald’s i amb ells tenen acords a llarg termini, per tant els restaurants no tenen una 

comunicació directa amb els proveïdors, ja que HAVI Logistics fa aquesta feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Veure annex. 
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9. INGRESSOS 

 

9.1. Ingressos de la població de Berga 

 

Ara passarem a calcular els ingressos provinents de la població de Berga a partir dels 

resultats obtinguts a l’enquesta. 

 

Per començar, descartem la població major de 60 anys perquè considerem que no 

acudiran significativament al nostre restaurant ja que no entren dins del perfil del 

consumidor de McDonald’s; per tant no els considerarem consumidors potencials. Si es 

donés el cas que algun d’ells/es acudís a consumir ho consideraríem un ingrés extra.  

 

Per fer aquest càlcul vam buscar la població de Berga segons els rangs d’edat, és a dir, 

els habitants per edat, i les dades més recents que es poden trobar són de l’any 2001.  

 

14.678 hab. Totals – 4.078 hab. > 60 anys = 10.600 hab. Any 2001 

 

A continuació, a partir d’aquestes dades busquem la proporció d’aquests habitants a 

l’any 2008 utilitzant una regla de tres. 

 

4.078 hab. > 60 anys  14.678 hab. totals      Any 2001 

X  17.072 hab. totals                                    Any 2008 

 

X = (4.078*17.072) / 14.678 

X = 4.743,12 hab. > 60 anys Any 2008 

17. 072 – X = 12.328, 88 hab. < 60 anys Any 2008 

 

Un cop tenim els clients potencials passarem a calcular quant es gastarien en el nostre 

restaurant. Per realitzar aquesta part hem comparat les preguntes D i H
17

 que analitzen 

els cops que els berguedans dinen/sopen fora de casa al mes a la situació actual i els 

cops que ho farien si es produís l’obertura d’un McDonald’s. I per saber la seva despesa 

a cada estada al restaurant hem utilitzat la informació de les preguntes I i J
18

. 

                                                 
17

 Veure annex. 
18

 Veure annex.. 
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Dels 100 enquestats van seleccionar les enquestes on les vegades que es sortia a 

dinar/sopar fora de casa al mes augmentaven amb la hipotètica obertura d’un 

McDonald’s. Un cop feta la tria, es va multiplicar la diferència entre els resultats de les 

dues anteriors preguntes i el resultat de les preguntes I i J. Veiem un exemple aclaridor: 

 

Una dona de 17 anys va contestar que dina/sopa 4 vegades fora de casa al mes i que si 

es produís l’obertura del McDonald’s ho faria 6 vegades. Per tant, estimem que anirà 2 

cops al mes al nostre restaurant.  

A la pregunta I  selecciona l’opció d’un consum de 5 € per estada i a la J selecciona 

l’opció segons la qual no es gastaria 2 €  addicionals per consumir complements. 

2*5=10 euros al mes 

 

Aquest pas l’hem fet amb tots els enquestats seleccionats i ens dóna un resultat de 

409,30 €.  

 

409,30 €  / 100 enquestats = 4,09 € per persona 

4,09 €  per persona * 12.328,88 = 50.462,1 € al mes 

 

Per tant, els ingressos provinents de la població de la localitat de Berga seran de 

50.462,1 € al mes, per tant, 605.545,2 € anuals. 

 

9.2. Ingressos de la població de fora de Berga 

 

Per calcular els ingressos procedents de la població de fora de Berga tindrem en compte 

els hostes del Càmping Berga Resort i el trànsit del túnel del Cadí ja que són les dues 

variables més significatives i que es poden quantificar. Primerament necessitem saber 

els individus que visiten el càmping i els que passen pel túnel del Cadí durant tot un 

any. Amb aquestes dades calcularem el tant per cent de persones que necessitem que 

consumeixin al nostre establiment per cobrir costos partint de què cada una es gastaria 

una quantitat monetària concret. Aquesta quantitat l’hem obtinguda a partir d’una 

segona enquesta
19

 realitzada a 50 consumidors de dos McDonald’s diferents del centre 

de la ciutat de Barcelona. Els resultats els presentem en el següent histograma: 

                                                 
19

 Veure annex. 
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Gràfic 19: Despesa dels consumidors de Barcelona en un àpat a McDonald’s 

 

A partir de les 50 observacions determinem que el consum mig en € d’aquests 

consumidors és de 6,016 amb una variança de 1,42. 

 

9.2.1. Càmping Berga Resort 

 

Necessitem saber quantes persones visiten el càmping en tot un any. Per fer aquesta 

estimació utilitzarem les dades extretes de l’entrevista realitzada al propietari del 

Càmping Berga Resort: aquesta activitat recull a 92.400 persones durant els mesos de 

setembre a juny, al mes de juliol, en canvi, la xifra és de 21.700 persones i, per últim, al 

mes d’agost hi ha 37.200 persones. Els càlculs realitzats han estat els següents: 

 

 Setembre-Juny: 

700 pers. Entre setmana + 1.400 pers. Cap de setmana = 2.100     pers./setm 

2.100 pers/setm * 44 setm de 10 mesos = 92.400 pers . 

 

 Juliol: 

700 pers./dia * 31 dies = 21.700 pers. 

 Agost: 

1.200 pers./dia * 31 dies = 37.200 pers. 

 

Hostes tot l’any = 92.400 + 21.700 + 37.200 = 151.300 pers. 
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D’aquesta totalitat de persones, hem de tenir en compte que també inclou els hostes que 

allarguen la seva estada a més d’un dia, és a dir, que no són 151.300 persones diferents. 

D’altre banda, suposem que tot i estar més d’un dia al càmping, podem considerar que 

podrien ser consumidors potencials més d’un cop durant la seva estada a Berga. 

 

9.2.2. Túnel del Cadí 

 

Com s’ha comentat anteriorment (4.2. Increments de la població de Berga), sabem que 

durant l’any 2008 la intensitat mitjana diària va ser de 6.853 vehicles. Si multipliquem 

aquesta xifra per 365 dies l’any trobem que el total de vehicles que van passar per el 

túnel del Cadí durant aquell any va ser de 2.501.345 vehicles.  

 

Partim del supòsit de què en mitja viatgen 3 persones per vehicle. Aquest supòsit és 

factible, no només perquè es tracti de la mitjana, sinó perquè en general els integrants 

dels vehicles que passen pel Túnel ho fan per qüestions relacionades amb l’oci i 

rarament es viatja sol
20

. 

 

Per tant, el número total de persones que passen pel Túnel del Cadí és: 

 

3 persones  *  2.501.345 vehicles = 7.504.035 persones 

 

Aquesta xifra juntament amb els hostes del Càmping fan un total de 7.655.335 persones, 

susceptibles a ser consumidors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 El preu del peatge del túnel per als turismes és de 11€ segons les tarifes vigents a partir de l’1 de gener 

de 2009. 
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10. ESTUDI DE VIABILITAT 

 

Un cop detallades totes les dades de costos així com dels possibles ingressos ens 

plantegem 3 situacions. 

 

 10.1. Ingressos vs Costos sense exterior 

 

En aquesta primera situació tenim en compte els ingressos aproximats que ens 

provindrien només dels habitants de Berga. Amb aquests ingressos juntament amb els 

costos relacionats amb aquesta situació podem construir la taula següent: 

 

Taula 7: 

Ingressos Despeses

Gent de Berga 605.545 Personal 562.544

Gent fora de Berga 0 Royalty 30.277

Publicitat 24.222

Drets d'explotació 60.555

Subministraments 10.137

Aprovisionament 172.580

Interessos del leasing 28.215

TOTAL 605.545 TOTAL 888.530  

 

 

 

 

 

 

Com podem veure d’una manera més gràfica estaríem tenint unes pèrdues anuals de 

282.985€ fet que prova que seria totalment inviable aquesta proposta sense tenir en 

compte tots els possibles clients de fora de Berga.  
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Per tant el que ara cal plantejar és quina situació s’ha de donar per tancar aquest gap i 

que el restaurant comenci a tenir beneficis. Per a dur això a terme, cal fer supòsits sobre 

el número de clients de fora de Berga i, amb això, determinar els ingressos que 

reportarien i els costos associats. 

 

10.2. Ingressos vs Costos inclòs l’exterior 

 

Un cop determinats tots els costos i els ingressos que ens proporcionarien la gent de 

Berga, tal i com s’ha dit, hem de procedir a trobar quina és la quantitat d’ingressos que 

necessitaríem de la gent forana. Per tant, ara procedirem a construir una equació que ens 

permeti trobar quin és el nivell d’ingressos mínims que ens permetrien equilibrar els 

costos, tenint en compte que tenim una sèrie de despeses (personal, subministraments, 

despesa per interessos) que estan determinats i no depenen en general del volum de 

clients que passin pel restaurant i una altra sèrie de costos (aprovisionament, drets 

d’explotació, publicitat) que sí que en depenen i per això la quantitat podrà variar: 

 

605.545+X=562.544+0.05(X+605.545)+0.04(X+605.545)+0.1(X+605.545)+10.137+0.2850(X+605.545)+28.215 

 

Equació desglossada: 

 

Si resolem l’equació anterior acabarem determinant que els ingressos mínims de la gent 

de fora de Berga (X) per cobrir costos haurien de ser de 539.020€. 
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+ 
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+ 
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Taula 8: 

Ingressos Despeses

Gent de Berga 605.545 Personal 562.544

Gent fora de Berga 539.020 Royalty 57.228

Publicitat 45.783

Drets d'explotació 114.457

Subministraments 10.137

Aprovisionament 326.201

Interessos del leasing 28.215

TOTAL 1.144.565 TOTAL 1.144.565  

 

A la taula es pot apreciar que els ingressos corresponents a la gent de fora de Berga són 

de 539.020€, per tal d’arribar a conèixer el número de persones que això representa hem 

de dividir aquesta quantitat per el consum mitjà de les persones de fora de Berga 

(6,016€): 

 

(539.020/6,016)=89.597,74 ≈ 89.598 persones/any 

89.598 persones / 3 passatgers per cotxe ≈ 29.866 cotxes  

 

Aquesta xifra representa el 1,17% de tota la població que o bé estarà al càmping o 

passarà per l’autopista. 

 

10.3. Ingressos vs Costos inclòs l’exterior i els pagaments del leasing 

 

La següent situació consisteix en analitzar quina seria la quantitat mínima de persones 

que requeriríem tenint en compte el pagament de leasing a 7 anys. Aquest és el cas més 

realista ja que afronta tots els pagaments. 

 

Hem de procedir a canviar l’última xifra de l’equació amb la que hem estat treballant  

que feia referència a interessos del leasing per una altra que representi la totalitat del 

deute contret amb la entitat bancària de manera anual. Recordem que un cop passats els 

7 anys haurem pagat un total de 725.305€, per tant, anualment paguem 103.615€. 

Tenint tot això en compte obtenim la següent identitat: 

 

605.545+X=562.000+0.05(X+605.545)+0.04(X+605.545)+0.1(X+605.545)+10.137+0.2850(X+605.545)+103.615 
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Si resolem l’equació anterior acabem determinant que els ingressos mínims (X) per 

equilibrar la situació que ens plantegem són de 682.639€. 

Taula 9: 

Ingressos Despeses

Gent de Berga 605.545 Personal 562.544

Gent fora de Berga 682.639 Royalty 64.409

Publicitat 51.527

Drets d'explotació 128.818

Subministraments 10.137

Aprovisionament 367.132

Deute del leasing 103.615

TOTAL 1.288.184 TOTAL 1.288.184  

 

Per tant, seguint els procediments que hem dut a terme anteriorment, si dividim el total 

d’ingressos mínims pel consum mitjà de la gent trobarem la quantitat de persones de 

fora de Berga mínimes per començar a obtenir beneficis: 

 

(682.639)/6,016=113.470,58 ≈ 113.471 persones 

113.471 persones / 3 passatgers per cotxe ≈ 37.824 cotxes 

 

Aquesta xifra representa el 1,48% de tota la població que o bé estarà al càmping o 

passarà per l’autopista.  

 

10.4. Valoració dels Resultats 

 

Com hem vist en el cas 10.3.Ingressos vs Costos inclòs l’exterior i els pagaments del 

leasing, si volem que el restaurant sigui rentable requeriríem que aproximadament un 

1,5% de tots els possibles clients considerats anteriorment es parin al McDonald’s. A 

simple cop d’ull, aquesta xifra pot semblar molt baixa i per tant podríem arribar a la 

ràpida conclusió que el projecte és viable.  

 

Però si s’analitzen els números amb més detall es pot veure com aquesta conclusió pot 

ser errònia ja que les 113.471 persones/any equivalen a 2.176 persones/setmana o el que 

és el mateix unes 311 persones/dia en el cas que la distribució fos uniforme per tot 

l’any.  
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Per tal de contrastar aquestes dades amb la realitat hem preguntat a comerciants de 

Berga així com persones que treballen en el sector de la restauració per saber quina és la 

seva opinió i la seva resposta a estat pràcticament unànime: en èpoques festives o 

d’hivern s’assoliria amb facilitat aquesta xifra de persones, però durant la resta de l’any 

rarament s’aconseguiria. Tot i això, cal dir que tal i com ja s’ha explicat, el McDonald’s 

disposaria del servei McAuto que permetria atraure més al trànsit que els restaurants 

tradicionals. 

 

Una altra manera de poder analitzar quantitativament aquest valor seria realitzar un 

estudi més profund a partir de diversos models de demanda de transport i de trànsit, que 

són molt laboriosos i per tant no exposarem en aquest treball: principalment el model 

gravitatori
21

 i el model d’oportunitat
22

. 

 

Per tant a l’hora de valorar els resultats creiem que si el restaurant estigués obert, els 

primers mesos serien vitals ja que si el McDonald’s es donés a conèixer no seria gens 

difícil que en el futur s’arribés a la xifra de 113.471 persones l’any; per contra, si durant 

els primers mesos la promoció del restaurant no fos l’adequada seria difícil arribar a 

aquella xifra i, això vol dir que el propietari estaria incorrent en unes pèrdues que de 

repetir-se en gaires períodes l’obligarien a tancar el negoci. 

 

D’aquesta manera arribem a la conclusió que en el primer any hi hauria incertesa en 

quant a la rendibilitat, a més cal tenir present que s’hauria d’incórrer en costos, com 

l’escomesa del l’aigua i l’alta de l’aigua, que no han estat comptabilitzats en els càlculs 

ja que només afecten al primer any. En resum, tenint en compte això i el que hem 

exposat en els paràgrafs anteriors, tot sembla indicar que no s’arribaria a la xifra mínima 

esperada de clients en els primers mesos però, tot i així, si el treball de promoció i de 

gestió és fes correctament en el futur no hauria de ser problema arribar a cobrir costos i 

fer beneficis. 

                                                 
21

 El fluxe Nij entre dues zones “i” i “j”, és proporcional a la generació (població) de la zona 

d’origen “i”, a l’atracció (población, treball, etc.) de la zona de destí “j” i decreix amb la distancia 

que les separa o el seu cost de transport.  
 
22

 El model presuposa que el comportament dels viatgers de l’aglomeració és tal que tot viatger 

procedent de “i” acaba el seu viatge a “j”, sempre que no hagi trobat un destí aceptable en una 
zona més convenient per a ell que la “j”(el sentit de la conveniencia pot referir-se a major 

proximitat geográfica, menor temps de viatge o menor cost generalitzat de transport). 
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11. RESULTATS I CONCLUSIONS 

 

Arribats a aquest punt en el qual ja tenim coneixement dels aspectes generals que s’han 

de tenir en compte en la creació d’una franquícia d’aquest tipus, podem extreure les 

següents conclusions sobre aquest procés: 

 

En primer lloc, la idea principal que es tenia sobre el procés de selecció dels franquiciats 

era que McDonald’s no li donava tanta importància a aquest procediment però durant la 

realització del projecte ens ha sorprès que es tracti d’un laboriós i important procés ja 

que la gestió que duguin a terme els franquiciats serà clau per l’èxit del restaurant. A 

més, cal destacar la important inversió a la qual els franquiciats han de fer front. 

 

Una hipòtesi inicial era la inviabilitat del nostre projecte només per la població 

berguedana. Durant la realització del treball s’ha confirmat aquesta hipòtesi ja que 

s’incorrerien en pèrdues anuals d’ aproximadament  282.985€. Això és degut a diverses 

raons: el número reduït d’habitants, l’envelliment i la mentalitat tradicional de la seva 

població, així com la mala fama de la marca. 

 

Aprofitant que l’avantatge comparatiu de la localització de Berga consisteix en què és 

una gran zona de trànsit, seria clau per l’èxit del negoci la captació d’aquests fluxos de 

població. Seria important destacar que s’hauria de potenciar l’activitat del McAuto pel 

caràcter de zona de pas de la localització del McDonald’s. 

 

Per tal de compensar la inviabilitat hem determinat que el nombre mínim de persones 

que haurien de provenir de l’exterior hauria de ser d’aproximadament 113.471 cada 

any. És probable que arribar a les xifres de persones mínimes durant els primers mesos 

sigui difícil però si el franquiciat fa una bona gestió i promoció del restaurant podria 

convertir en viable l’establiment per les avantatges que s’han anat explicant durant 

aquest estudi. 

 

Per concloure, volem comentar que l’elaboració del projecte ens ha ajudat a ampliar els 

nostres coneixements sobre els negocis i les franquícies, els quals creiem que ens seran 

d’utilitat en el nostre futur professional. 
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12. AGRAÏMENTS 

 

Aquest no és un treball basat en la bibliografia i en la consulta de llibres, és un treball de 

camp, on la realització d’entrevistes ha estat clau per poder elaborar aquest estudi. Per 

això i com a finalització d’aquest treball, volem agrair la col·laboració que ens han 

prestat les següents persones: 

 

Primerament, volem agrair l’ajuda prestada per Joan Ramon Cazorla, franquiciat dels 

McDonald’s de Vic i de Manresa, per oferir-nos una informació exhaustiva sobre les 

franquícies d’aquesta empresa així com del seu funcionament. 

 

En segon lloc, volem agrair l’atenció de Joan Barniol, director del Càmping Berga 

Resort, per facilitar-nos dades sobre el seu negoci. També volem mencionar al Túnel del 

Cadí que va contestar a la nostra instància i a l’Ajuntament de Berga, especialment al 

seu interventor Florenci Torrents, per les dades sobre la localització, els permisos i 

altres informacions sobre la localitat de Berga. 

 

També agraïm a Josep Boned, professor de la UPF, l’aclariment sobre aspectes de 

comptabilitat i de l’aprovisionament del negoci. 

 

Per últim, mencionem a totes aquelles persones, tant de Berga com de Barcelona, que 

ens van dedicar part del seu temps a respondre a les nostres enquestes. 
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14. ANNEXOS 

 

14.1. Carta rebuda per part del cap d’explotació del Túnel del Cadí: 
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14.2. Enquesta a una mostra de la població de Berga: 

 

 

A. Edat: _______________ 

B. Sexe:  

 

Home    Dona 

 

C. Ets estudiant o treballador/a? 

 

Treballador/a   Estudiant 

 

D. Quantes vegades surts a dinar o a sopar fora de casa al mes?  

 

0   1      2         3           4   5      6            7           més de 7 

 

 

E. Quants euros et gastes de mitja en un dinar o un sopar fora de casa? 

 

 

0-5  5-10  10-15  15-20 

      

25-30  30-35  35-40   més de 40 

 

 

F. Vas algun cop a un restaurant de menjar ràpid?  

 

Sí    No  

 

 

G. Entre aquests tipus de menjar què triaries?  

 

 

Hamburguesa                      Kebab                    Bocata 

 

 

 

H. Suposem que s’inaugurés un restaurant McDonald’s a Berga. Quantes vegades 

sortiries a dinar o sopar fora de casa al mes? (a tots els restaurants, tenint en 

compte que ara hi ha un McDonald’s): 

 

 

0   1      2         3           4   5      6            7           més de 7 
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I. Si anessis a menjar a un restaurant McDonald’s quina d’aquestes combinacions 

elegiries?  

 

- 2 Hamburgueses clàssica, patates fregides petites i beguda petita. 

P.V.P:  5€ aprox 

- Menú Big Mac (patates mitjanes, beguda mitjana, hamburguesa 

doble) P.V.P:  6€ aprox 

- Happy meal (Hamburguesa petita, patates petites, refresc petit, 

       postre i regal). P.V.P: 3,65 aprox 

- McNuggets de pollo o Alitas de pollo, patates fregides,  

i beguda. P.V.P: 5€ aprox. 

 

 

J. Pagaries aproximadament 2€ adicionals per consumir algun complement 

(gelat,amanida, patates, hamburgueses clàsiques...)? 

 

Sí    No  

 

 

K. T’interessaria l’obertura d’un McDonald’s a Berga? 

 

Sí    No  

 

 

L. Si la teva resposta ha estat NO, podries indicar el perquè? 
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14.3. Anàlisi de mercat. Gràfics. 
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14.4. Normativa necessària per l’obertura d’un nou negoci a Berga: 
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14.5. Alta d’instal·lació i alta de l’escomesa. 

 

 

 

14.6. Llista de proveïdors: 

 

 

 Esca Foods Solutions elabora en Toledo las hamburguesas de carne de vacuno; de 

porcino y de pollo. 

 Fresh Start Bakeries,  con sede en Daganzo,  se encarga de suministrar el pan. 

 El ketchup es elaborado por HeliGold (Helios y GWF) 

 Vega Mayor, con sede en Navarra, es el proveedor de los vegetales frescos, lechuga 

y tomate. 

 Hochland, desde Barcelona, produce queso. 

 Alvalle, con sede en Murcia, se encarga del gazpacho  

 Reny Picot, desde Asturias, sirve los productos lácteos. 

 McCain suministra las patatas 

 Mahou suministra la cerveza 

 Coca-Cola, los refrescos. 

 Nestlé, la tarta de cumpleaños   

 Fontvella,  el agua mineral. 

 Y Agrotécnica Extremeña, que suministra la cebolla. 
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14.7. Enquesta a la població de Barcelona: 

 

En aquest cas l’enquesta constava d’una sola pregunta: 

 

A. Quant Euros has consumit en aquest àpat? 

 

  

 

 

 

 

 

 


