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Presentació 



Agenda acte de presentació 



Objectius / Etapes / Mètode 

OBJECTIU VIA-C: Ajudar a millorar la competitivitat                                         

 El Projecte VIA C està pensat per ajudar a “implantar” les accions que portin a les 

empreses a una situació de millora real dels seus resultats. 

Detectar oportunitats de millora com a resultat d’entrevistes amb els empresaris 

Definir un pla d’acció per millorar la competitivitat amb accions d’implantació 

immediata 

Informar i proposar la participació en programes de consolidació de les millores 

proposades, com per exemple “Exportes?” Fase 4, o altres programes promoguts 

per “Riera de Caldes” 

Promoure activitats per posada en comú dels resultats obtinguts i dels criteris 

compartits entre els empresaris participants 



 La metodologia a seguir serà la següent:  

1. Els tècnics dels ajuntaments contactaran amb les empreses inscrites al 

projecte per confirmar el seu interès i conèixer amb més detall quin és el seu 

interès o necessitat de millora. 

2. S’adjudicarà l’empresa al consultor depenent de la necessitat que hagi mostrat 

l’empresa inicialment.  

3. El consultor farà una primera visita a l’empresa on es passarà l’eina 

d’autodiagnosi que servirà per iniciar el treball de consultoria i confirmar quina 

serà la posterior intervenció. Durada prevista de 2 hores. 

4. Cada consultor elaborarà un breu informe de diagnòstic per cada empresa 

visitada, segons les pautes acordades durant la formació del dia 10 de 

novembre. Durada prevista d’1 hora. 

5. Posteriors visites d’assessorament a les empreses. Amb una dedicació  de 7 

hores per empresa assessorada. 

 

Objectius / Etapes / Mètode 



Esquema Etapes / Mètode 

ACCIONS DE RIERA DE CALDES 

Riera de Caldes – coordinació  

DIFUSIO 

ETAPA 1 

AutoDiagnòstic 

assistit 

2H 

 

ETAPA 2  

Elaboració del Pla de 

competitivitat a  empreses 

– Implantació accions 

immediates - 

 

Sessions 

de 

formació  

Necessitats 

comuns 

Modul 

OPCIONAL 

PROGRAM 

 – 

Consolidació 

 

Derivació a altres programas 

  VIA C es composa de les següents etapes: 



Etapa 1 – AD assistit 

 Es farà servir l’eina d’autodiagnosi elaborada pel Centre Metal·lúrgic com a primer 

pas del treball de consultoria.  

Es passarà conjuntament el consultor  i l’empresari en la primera visita a l’empresa. 

 

Podeu accedir al següent link: http://www.vertigosf.com/centrem/   

L’accés es sol·licitant codi i password.  

 

L’AUTODIAGNOSTIC es respon amb l’ajuda de l’assessor. 

L’Autodiagnòstic us permet detectar oportunitats de millora.  Es composa de 40 

preguntes ( 4 mòduls de 10 preguntes). 

http://www.vertigosf.com/centrem/
http://www.vertigosf.com/centrem/


RESULTATS ESPERATS ( en valor afegit per 

l’empresa) 

2 



  

 

 Identificar els principals problemes i necessitats globals i particulars de les 

empreses participants. 

 Identificar possibles solucions de forma consensuada, tenint en consideració la 

seva viabilitat i l’impacte en la millora de competitivitat. 

 Definir una estratègia adequada per iniciar un procés de canvi. 

 Transferir coneixements de gestió empresarial. 

 Aconseguir la màxima implicació de l’empresari/ària. 

 Despertar interès envers la gestió estratègica.  

 Identificar oportunitats de cooperació empresarial. 

 Definir un pla d’accions immediates a implementar i implementar-les 

 Definir les línees d’actuació a mig plaç per la competitivitat de l’empresa. 

Resultats esperats 

Les tasques que realizaran els assessors amb les empreses han de permetre 

aconseguir els següents resultats: 
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“Cada empresa es diferent”: 

Pel sector 

Pel producte ó servei que ofereix 

Pels clients 

Per l’organització: 

Criteris 

Eines / mitjans producció 

Les persones 

Cal tenir en compte: 

“Cada empresa es diferent” i Millorar la Competitivitat 
depèn de moltes coses:  

Fer coses noves. 

Canviar la forma de fer les feines. 

Reduir costos. 

Anar a buscar nous clients. 

Tenir més informació del que necessita el client. 

Vendre de forma més proactiva. 

Analitzar quins clients ens interessen i ens aporten més 
valor. 

Diversificar evitant la dependència de clients de gran 
volum. 

Crear producte propi. 

Buscar nous mercats. 

Trobar finançament o baixar el cost financer. 

Sessió col.lectiva  
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Disseny del model de negoci 

 



 

 

  

Resultats esperats 

Amb participació: 

 Compartint les oportunitats de millora.  

 Fent evidents els problemes.  

 Creant la necessitat de millora. 

  Obtenint impacte en resultats  

     Amb actuacions immediates eficaces. 

     Creant les bases d’una relació amb les empreses     

 de mig/llarg termini. 

Conjuntament amb l’empresari, aportar una visió externa i experta que permet 

identificar els factors crítics que poden afectar la competitivitat i supervivència de 

l’empresa, mitjançant un anàlisi àgil de les oportunitats de l’empresa. 



Ambits per millorar la Competitivitat 

 

Processos 
de gestió 
de clients 

Competitivitat 

Anys 

1 2 3 4 5 

Processos 
de gestió 
operativa 

Resultats a curt Millora sostinguda en el temps 

Processos 
de 

innovació 

Procesos 
reguladors 

i socials 

EFICIENCIA OPERATIVA 

ORIENTACIÓ AL CLIENT 

INNOVACIÓ 

No totes les accions a realitzar per millorar la competitivitat, aporten el mateix 

valor al llarg del temps: 



Anàlisi de circuits organitzatius. 

Anàlisi d’oportunitats de millora implantant la Gestió per processos. 

Anàlisis de les activitats, avaluació del nivell d’ocupació i càlcul del potencial 

d’increment de resultats.  

Millora dels índex de servei.  

Revisió de l’estructura i redimensionament de plantilles.  

Re-Definició de l’organigrama, estudi de funcions i responsabilitats. 

Estudis d’optimització de costos operatius. 

 

 

Ambits per millorar la Competitivitat 

Promoure l'eficiència en les operacions i els serveis, consisteix en fer: 



Anàlisi de l’activitat comercial. 

Anàlisis de la rendibilitat per linea de producte i/o servei. 

Planificació, programació i seguiment de l’activitat comercial. 

Avaluació del grau de satisfacció dels clients.  

Potenciar habilitats de venta. 

Adaptació de sistemes d’informàtica mòbil. 

Potenciar els canals de presencia via web 

Estudis de mercat potencial i Elaboració del Pla de marqueting. 

 

Ambits per millorar la Competitivitat 

Promoure la millora de la Gestió Comercial, el Marketing i la Orientació al client, 

consisteix en fer: 



Elaboració conjunta del Pla estratègic de l’empresa. 

Determinació dels processos crítics. 

Revisió i Elaboració del Pla operatiu de l’empresa. 

Elaboració del Quadre de Comandament Integral. 

Revisió / Implantació de la ISO, com a suport útil per la millora contínua. 

Elaboració de plans estratègics personals. 

Ambits per millorar la Competitivitat 

Promoció de la Innovació i la planificació estratègica, consisteix en fer: 



Anàlisis de la rendibilitat per línia de producte o servei. 

Suport a l’ elaboració i seguiment del pressupost. 

Crear sistemes de control i gestió de costos. 

Valoració d’empreses i anàlisi d’estats financers. 

Gestió de risc dels clients. 

Gestió de tresoreria. 

 

 

 

Ambits per millorar la Competitivitat 

Orientar la gestió Financera i aproparla a l’activitat del “día a día”, consisteix en 

fer: 



Jornades de networking per fomentar la cooperació. 

Jornada-taller per Millorar l'eficàcia i l’eficiència de l’acció comercial. 

Jornada-taller per la gestió de la innovació i la creativitat. 

Jornada-taller per promoure la internacionalització de les empreses. 

Jornada-taller per la gestió del temps. 

Taller – formació sobre l’ús de taules dinàmiques. 

Taller de Finances “per no financers” i gestió de la Tresoreria. 

 

 

 

Ambits per millorar la Competitivitat 

En funció de les necessitats detectades en els assessoraments presencials, es 

poden combinar sessions de formació i capacitació col.lectives, pels empresaris 

participants: 



Informes d’Empresa / Projecte 

 Es realitzarà els següents documents: 

Informe 

Empresa 

 

 Informe descriptiu de l’assessorament: Pla d’actuació consensuat de 
forma detallada, Accions a curt termini, Abast de la capacitació en 
l’ús d’eines de gestió, ... 

 Cronograma d’aplicació del pla d’accions.  

A la fi de 

cada 

etapa 

A la fi de 

cada 

actuació 

Per cada empresa s’elaborarà uns indicadors d’impacte en la competitivitat del plans d’acció 

proposats, així com un índex de satisfacció en relació al pla d’accions aprovats. 

Informe 

Pla 

d’Acció 

 INFORME PER A QUI? CONTINGUT QUAN? 

Empresa 

Promocio 

economica 

 

 Informe de conclusions de l’assessorament : Dades 
relatives a la dedicació per part de l’assessor, Complexitat 
del pla d’acció, Impacte de les millores, Predisposició als 
canvis, Necessitat d’assessorament especialitzat en 
següent fase,... 

 Descripció de la metodologia utilitzada, adjuntant models 
de fitxes o materials concrets elaborats. 

 Observacions sobre l’adequació de la metodologia segons 
sector, tipus d’empresa, etc. 

 Informe de valoració de l’impacte de les accions 
executades. 

 

 



Moltes gràcies !!! 


