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IDEA INICIAL 
 
La idea inicial és com muntar una 

pastisseria, però a més es va convertir 

en un projecte que volia posar a l’abast 

de tothom aquesta informació de 

manera que hi poguessin tenir accés i 

així és com va sorgir la idea d’exposar-

ho en una pàgina web i poder ajudar a 

qualsevol persona que es trobi davant 

d’aquesta situació a tenir una orientació 

i poder seguir endavant. 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
 

El treball està dividit en tres parts. A la 

primera hi trobem un recull de tots els 

tràmits legals que s’han de presentar a 

les oficines de l’Administració per tal de 

poder obtenir els permisos adients i 

obrir la pastisseria. Molts d’aquests 

documents es poden buscar a la pàgina 

web de la generalitat, però no tots són 

fàcils de trobar. La següent apartat hi ha 

les condicions establertes pel 

departament de salut, que marca des de 

la superfície mínima que ha de tenir el 

local fins a com s’ha de netejar passant 

per unes molt estrictes normes que ha 

de seguir el personal. És important tenir 

en compte que la normativa alimentaria 

varia constantment i per tant s’haurà 

d’anar revisant. A l’últim apartat hi ha el 

condicionament del local. En aquest 

apartat hi ha un tràmit legal més que 

s’ha de fer però es pot estalviar si 

escollim un local que fos una antiga 

pastisseria.  

 
Hi ha a més, un recull de la maquinària i 

estris que es necessita per dur a terme 

l’activitat pastissera. Per últim trobem una 

selecció de diversos estils decoratius amb 

els quals es pot decorar el local ja que s’ha 

de tenir en compte que tot i que a vegades 

sembla el més fàcil de fer tenint en compte 

tota la resta, és el primer que el client veu. 

Per completar el treball he volgut exposar-

lo en una pàgina web i per això he hagut 

d’aprendre a fer una. Aquest procés 

d’aprenentatge està també explicat al 

treball. 

 

 

CONCLUSIONS 

 
En acabar aquest treball he vist complertes 

les meves expectatives del procés de 

muntatge de la pastisseria. Gràcies a una 

entrevista realitzada a les propietàries que 

acaben d’obrir un negoci d’aquest tipus 

vaig poder comprovar que seguint els 

passos exposats es pot arribar a 

aconseguir l’objectiu final. Un altre objectiu 

era la realització de la pàgina web i es pot 

veure fàcilment que tot i que no ha quedat 

professional és prou informativa i 

orientativa de cara a aquelles persones 

que la vulguin consultar. Poc a poc m’he 

hagut d’anar familiaritzant amb les eines 

informàtiques a l’hora de crear els plànols 

o realitzar la pròpia pàgina i crec que això 

em pot servir de cara al futur ja que 

actualment al món laboral és pràcticament 

imprescindible tenir coneixements sobre la 

informàtica i les eines que posa avui en dia 

Internet al nostre abast. El meu treball és 

molt específic, però la majoria dels 

apartats poden ser adaptats per a altres 

negocis de la branca alimentaria de 

manera que tinc l’esperança de que 

realment pugui servir a algú. Una altra 

possibilitat és obrir la pastisseria amb 

algun soci i així repartir les despreses i les 

responsabilitats, però en aquest cas s’ha 

de tenir en compte que també s’hauran de 

repartir els beneficis. 


