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Resum  
 
Actualment la realitat augmentada està tenint un fort impacte en diversos àmbits: 
arquitectura, educació, televisió, publicitat, turisme, oci..., però no és nova, ja que es 
coneix des de fa temps en diversos camps: social, mèdic, etc. 
 
L’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és desenvolupar un pla de negoci amb tots els 
seus components, per tal de poder observar la viabilitat d’una aplicació de realitat 
augmentada. 
 
En aquest cas, el camp a la que aquesta s’adreça és el de l’oci i/o lectura, concretament 
està relacionada amb el món dels còmics, l’aplicació s’anomena Comics AR. 
Inicialment, es començarà a desenvolupar per l’editorial Planeta DeAgostini, pels 
còmics de la col·lecció de One Piece. 
 
Aquest Treball Final de Grau, s’ha estructurat tenint en compte l’índex i tots els seus 
subapartats tal i com es detallen. Així mateix, també s’ha desenvolupat un prototip 
d’aquesta aplicació amb les eines Unity 3D i Vuforia, per tal de veure el resultat final de 
la part més pràctica d’aquest treball. 
 
 
Abstract 
 
Nowadays the augmented reality is having a strong impact in various ambits: 
architecture, education, television, commercial advertisements, tourism, entertainment, 
etc, but it is not new, owing to it is used for a long time in several fields: social, 
medical, etc. 
 
The aim of this work is to develop a business plan with all of its components to observe 
the viability of an augmented reality application. 
 
In this case, the field is entertainment and/or reading, specifically it is related to the 
world of comics, the application is called Comics AR. At the beginning, it will start to 
develop by Planeta DeAgostini, with the One Piece comics. 
 
This work has been structured into index and its specific subsections. Likewise, it has 
also developed an application prototype with Unity 3D and Vuforia, in order to see the 
final result of the practical part of this work. 
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Pròleg  
 
La temàtica d’aquest treball, es deu al meu interès i fascinació durant el grau 
d’Enginyeria de Sistemes Audiovisuals per les aplicacions mòbils i la realitat 
augmentada. Per aquesta raó, al poder realitzar-lo, tinc l’oportunitat de desenvolupar 
una aplicació de realitat augmentada, així com el seu pla de negoci. 
 
El Treball Final de Grau (TFG), és la cloenda de tot el que he après durant els quatre 
cursos que aquest grau té de durada. En el TFG, es presenta detalladament el pla de 
negoci d’una aplicació mòbil, en aquest cas de realitat augmentada (RA), així com un 
prototip desenvolupat amb Unity 3D i Vuforia de la mateixa. 
 
Un dels objectius d’aquest treball, és determinar la viabilitat d’una aplicació per a 
mòbils de realitat augmentada per a la lectura de còmics a nivell de l’estat espanyol. 
 
Actualment, el món de les aplicacions per a mòbils està en un nivell àlgid, cosa que 
facilita encara més el poder realitzar aquesta temàtica, ja que té una importància i 
rellevància dins del context social que en altres èpoques no s’hagués obtingut. 
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1. RESUM EXECUTIU 
 
Aquest pla de negoci conté els detalls de la planificació del llançament de Comics AR, 
una aplicació de realitat augmentada per a smartphones i tablets que permet als usuaris 
endinsar-se dins dels còmics, per poder viure les aventures i històries que en ells 
transcorren, d’una forma més activa i real.  
 
El model de negoci planteja com obtenir ingressos a través de la venda de l’aplicació a 
les editorials, un 70% de les entrades econòmiques que es tenen de les descàrregues de 
l’aplicació i dels ingressos per publicitat.  
 
Inicialment, es publicarà el manga de One Piece de l’editorial Planeta DeAgostini. A 
partir del tercer any l’aplicació s’anirà desenvolupant per a altres còmics i editorials. Al 
quart any es comencen a obtenir beneficis, no obstant, la previsió de vendes és bona i es 
preveu la possible expansió a nivell Europeu i per a dispositius iOS. 
 
Tenint com a objectiu principal crear experiències de realitat augmentada, Comics AR es 
diferenciarà respecte els competidors per: 
 

• L’usuari podrà gaudir de diferents marcadors: a la portada s’activarà un vídeo de 
l’opening de la sèrie i apareixeran onomatopeies a les vinyetes. 

• Al contingut del còmic, apareixerà algun vídeo amb escenes addicionals, a les 
que es poden trobar en la lectura normal del mateix amb l’idioma respectiu del 
manga. 

• Els personatges modelats tridimensionalment estàtics o amb animacions.  
• A la última pàgina hi haurà un codi QR, el qual contindrà un joc diferent. 

Actualment el mercat ocupa un 1,92% de la població espanyola, acotant el rang d’edats 
i lectors habituals de còmics (que es troba entre 12 i 34 anys). La venda de còmics 
respecte el 2011 ha anat a la baixa. No obstant, com s’ha  incrementat el preu d’aquests, 
en la facturació obtinguda no s’aprecia cap davallada, sinó tot el contrari, hi ha un 
increment del 3,4%. 
Per altra banda, el sector del mòbil es troba en auge, al 2013 la utilització de 
smartphones a Espanya suposa el 55%. 
 
Amb una inversió inicial de 6.000 € i amb un total de 40.000 € del capital aportat i un 
préstec ICF, Comics AR arribarà al punt mort al quart any, on es començaran a 
compensar les pèrdues i a obtenir beneficis. A cinc anys vista, s’aconseguirà un TIR del 
72% i un VAN de 322.614,71 €. 
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2. EMPRENEDORA 
 
A continuació, es presenta una breu descripció dels coneixements acadèmics i 
experiència de l’emprenedora de Comics AR. 
 

 

Cristina Ocaña 
Amorós 

Estudiant d’Enginyeria en Sistemes Audiovisuals de 
Telecomunicacions a la Universitat Pompeu Fabra. Té experiència 
professional en administració de sistemes Linux. 
 
És una jove emprenedora, que ha cursat l’assignatura 
Emprenedoria i Creació d’Empreses. Li agraden els còmics, en 
especial, One Piece i està fascinada per tot l’ampli ventall de 
possibilitats que pot aportar la realitat augmentada. 

Nascuda i viu a Barcelona. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA IDEA I DE L’OPORTUNITAT DE NEGOCI 

 
3.1 Oportunitat de negoci 
 
Ens trobem en una època on la tecnologia mòbil ha adquirit un paper molt important en 
la vida quotidiana de les persones, fins a tal punt que supera la revolució dels ordinadors 
i el Boom d’Internet. A finals del 2012, hi havia més d’un bilió de dispositius mòbils en 
actiu.  
Tan sols un terç de les aplicacions que s’utilitzen, s’ha comprovat que els usuaris 
dediquen una hora i mitja diària a la seva utilització (Newark-French, 2012). 
Entre el 2011 i 2013 s’ha comptabilitzat que les descàrregues d’aplicacions per dia són 
de 1.400.000. És a dir, s’ha notat un increment d’un 67,4% respecte als anys anteriors. 
Mentrestant, Cisco Systems1 preveu que al 2016 hi haurà en circulació més de 10.000 
milions de smartphones i tablets arreu del món (Mobaloo, 2012). 
 
Pel que fa al sector de la lectura a l’estat Espanyol, durant el 2012 s’ha incrementat 
significativament amb l’ús dels ebooks, si es té en compte que el percentatge de lectors 
digitals estava en un 54,3% dels lectors habituals (Federación de Gremios de Editores 
de España, 2013). 
Entre els anys 2008 i 2012 l’edició de títols de còmics ha augmentat un 35,7%, mentre 
que els exemplars un 33,5%. No obstant, la facturació i les vendes han tingut un descens 
d’un 41,6% i un 37,1%. Pel que fa al preu mig dels còmics, també s’ha vist abaratit en 
un 0,55 € (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2013). 
 
A nivell mundial, durant 5 anys consecutius, el manga de One Piece és el còmic més 
llegit. Fins i tot a l’any 2010, va aconseguir superar en 48 milions de còpies venudes a 
Dragon Ball (“One Piece,” 2014). De la publicació d’aquest còmic s’encarrega Planeta 
DeAgostini, una editorial amb seu a Espanya, líder en la creació, edició i difusió de 
continguts editorials, formatius, informatius i d’entreteniment amb forta presència a 
nivell europeu (Grupo Planeta, 2011).  
Per tant, el manga de One Piece és la millor opció per començar a desenvolupar 
l’aplicació mòbil, ja que degut al fort èxit no s’ha vist afectat pel descens de vendes de 
còmics. Cara al futur, l’editorial que el publica també és un bon fitxatge per a 
l’expansió. 
 
Per altra banda, l’èxit i la popularitat que està tenint tot el que té relació amb la temàtica 
futurista i la realitat augmentada, ha plantejat realitzar aquesta aplicació ja que s’ha vist 
una gran oportunitat. 
Per un costat, la lectura digital i els còmics sempre han tingut una gran acceptació per 
part del target al qual ens volem dirigir i per una altra banda, s’afegeix la realitat 
augmentada que li dóna la innovació i originalitat suficient per a que aquest projecte 
tingui una gran viabilitat. 
 
 

                                                 
1 Empresa dedicada a la fabricació, venda, manteniment i consultora d’equips de telecomunicacions 
(“Cisco Systems,” 2014). 
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3.2 Idea 
 
Oferir una aplicació de realitat augmentada per a còmics que permeti a l’usuari 
interactuar amb els personatges i viure de la manera més real possible les aventures, a 
mesura que s’avança en la lectura. En un principi, l’aplicació mòbil es desenvoluparà 
per a dispositius amb sistema operatiu Android, i en un futur es preveu la 
implementació per a iOS.  
 
Es començarà fent un llançament de l’aplicació a nivell d’Espanya, amb la col·lecció de 
còmics de One Piece de l’editorial Planeta DeAgostini, la qual cediria els drets 
d’imatge. A cada pàgina del manga, hi hauran marcadors específics els quals els usuaris 
podran anar activant des dels seus smartphones. Després, depenent de la viabilitat 
econòmica del projecte, s’expandiria per Europa, amb altres còmics i l’editorial Glénat. 
L’aplicació serà gratuïta en la lectura del primer capítol del primer còmic publicat, 
després per a continuar gaudint dels serveis s’haurà de pagar 1 €. 
 
3.3 Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta aplicació mòbil de realitat augmentada, és fomentar la lectura de 
còmics donant-li un toc especial i diferent jugant amb l’efecte de la percepció del món 
virtual com a real. 
 
3.4 Proposta de Valors  
 
Proporcionar als usuaris l’experiència de poder viure de la forma més real possible les 
aventures dels seus personatges de còmics de One Piece preferits, així com altres 
imatges i successos que no es mostren en les vinyetes del còmic i el poder interactuar 
amb els personatges. L’usuari també podrà jugar a un videojoc al finalitzar cada manga. 
 
3.5 Avantatges Competitius 
 
De moment, sols tenim un competidor principal: la Marvel2, on l’11 de juliol del 2013 
va llançar l’aplicació de mòbil de realitat augmentada Marvel AR (Marvel Comics, 
2014b). 
La diferenciació principal respecte els altres serà que l’aplicació permet interactuar amb 
els personatges i els continguts de realitat augmentada es troben en l’idioma del còmic. 
Quan es finalitzi la lectura dels manges, a cadascun d’aquests a través d’un codi QR es 
podrà jugar a un videojoc de One Piece, per a que l’usuari encara noti l’essència de les 
aventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Editorial de còmics de superherois com X-Men, Thor, Spider Man, Iron Man, etc. 
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4. ANÀLISI DE L’ENTORN I DEL SECTOR 
 
4.1 Anàlisi de l’Entorn 
 
Per a l’anàlisi de l’entorn és fonamental determinar quins seran els factors socials, 
econòmics, polítics, tecnològics i ecològics que pugin afectar negativament a Comics 
AR. 
 
a) Factors Socials 
 

• L’1 de gener de 2013 es va registrar 46.704.314 habitants a Espanya, ha hagut 
un descens del 3% (en 474.998 persones) d’edat entre 15 i 39 anys (EL 
HUFINGTON POST, 2013). 

• Decaïment del 37,1% en les vendes de còmics (Federación de Gremios de 
Editores de España, 2013). 

• Al 2013, ha hagut un increment de descàrregues d’aplicacions mòbils del 67,4%, 
(4 milions d’aplicacions per dia), situant-se amb 22 milions d’usuaris actius 
(Mobaloo, 2012). El número mig d’aplicacions en smartphones són 24, mentre 
que per tablet en són 31 (Biko2, 2014). 

• Durant 5 anys consecutius el còmic de One Piece ha estat el més llegit (“One 
Piece,” 2014). 

• Espanya es situa per darrere d’Estats Units amb 2,7 milions de descàrregues 
anuals (Ángel Méndez, 2012). 
 

b) Factors Econòmics 
 

• La crisi econòmica Espanyola pot comportar que hi hagi menys compres al 
sector de la venda de còmics, ja que no són productes estrictament necessaris.  

• El fort increment de l’IVA de l’1 de setembre del 2012 no ha afectat al paper, es 
continua mantenint al 4%. No obstant, al sector de la telefonia mòbil ha 
incrementat del 18% al 21% (EL PAÍS, 2012). 

• Decaïment del 41,6% en la facturació del sector dels còmics (Federación de 
Gremios de Editores de España, 2013). 
 

c) Factors Tecnològics 
 

• Al 2007 es produeix l’aparició i popularitat dels dispositius mòbils 
(smartphones) i tablets. 

• A Espanya, al 2013 hi ha una utilització de smartphones del 55%, havent 
augmentat un 11% respecte l’any anterior i situant-se com el primer país que 
més en té, amb un recompte de 23 milions de persones amb dispositius mòbils 
(Biko2, 2014). 

• Al 2013 es comptabilitzen 2,2 milions de tablets i 18 milions de smartphones 
(Biko2, 2014). 

• A nivell espanyol, predomina Android abans que iOS, englobant el 87% dels 
smartphones totals (Ángel Méndez, 2012). 
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• Des del 2010 ha hagut adopció massiva de la realitat augmentada gràcies a 
l’aparició dels smartphones (Biko2, 2014). 

• A l’App Store hi havia 83 aplicacions registrades com de realitat augmentada a 
l’any 2009 (Trubow, 2011). 
 

d) Factors Ecològics 
 

• Consciència social de respectar el medi ambient i fomentar el reciclatge de 
paper, pels diversos punts en relació a la no tala d’arbres, una fabricació menys 
contaminant i un estalvi d’energia i aigua en l’elaboració d’aquest (“Llibres,” 
2010). 

• Hi ha editorials que creen els seus llibres reutilitzant paper, com Icaria editorial, 
Traficantes de Sueños, etc (“Llibres,” 2010). 

• Una opció d’estalvi de paper també són els llibres electrònics. 
• El reciclatge pot ser un avantatge competitiu. 

 
e) Factors Polítics 
 

• La Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LODP) que 
garanteix la confidencialitat dels usuaris (“Llei Orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal,” 2014). 

• El dret d’autor (Copyright, en anglès) dels còmics de One Piece. 

 
4.2 Anàlisi del Sector 
 
Comics AR està encabida en el sector d’aplicacions mòbils, però al mateix temps està 
estretament lligada al sector dels còmics. A continuació, es duu a terme l’anàlisi de 
Porter per a identificar les característiques d’aquest sector. 
 
a) Barreres d’entrada del sector 
 
Els problemes que en principi es podria trobar aquesta aplicació per a entrar en aquest 
sector serien la competència, donat que les altres editorials també poden llançar una 
aplicació de realitat augmentada per als seus còmics semblant a la que es proposa en 
aquest projecte. Un altre factor que podria impedir o complicar l’entrada, seria que la 
pròpia editorial Planeta DeAgostini contracti a algú altre per a que desenvolupi 
l’aplicació mòbil o no vulgui comprar Comics AR, ja que no els interessa afegir realitat 
augmentada als seus còmics, per la por a perdre mercat degut a l’augment del preu en el 
còmic a conseqüència de la utilització de la realitat augmentada. 
 
Per altra banda, també es pot trobar que hi hagi clients que no tinguin un smartphone i/o 
no utilitzin l’aplicació Comics AR, i per tant, no estiguin disposats a pagar cap 
suplement en el preu del còmic que amb l’ús d’aquesta aplicació comportaria. 
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b) Proveïdors 
 
L’edició i distribució de còmics continuarà encarregant-se l’editorial Planeta 
DeAgostini. Aquesta proporcionarà els còmics en format digital, per tal de que el 
departament de disseny afegeixi a les vinyetes els marcadors de realitat augmentada. 
Com a proveïdor secundari, el qual serà necessari per a la promoció de Comics AR, es 
tindrà l’empresa Alibabá, la qual s’encarregarà de la fabricació d’enganxines i xapes. 
 
c) Productes Substitutius 
 
L’entrada de nous productes és un punt perillós, no obstant, per al sector de còmics no 
seria una amenaça. Per altra banda, es pot trobar que empreses més potencials ofereixin 
una aplicació mòbil similar a Comics AR, o amb una clara diferenciació que fos més 
atractiva pel que fa a qualitat o característiques afegides.  
 
d) Clients 
 
Els clients poden fer una certa pressió per a que no s’apliqui l’increment de 3 € pel 
còmic de One Piece, ja que com bé s’ha comentat en les barreres d’entrada del sector, 
poden no tenir smartphone i/o no voler ser usuaris de l’aplicació Comics AR i per tant, 
aquest suplement no els hi aportarà cap valor afegit. Per altra banda, si el producte és 
atractiu i de bona qualitat, el preu no serà un inconvenient per al grup potencial de 
clients. 
 
e) Competidors  
 
El grau de rivalitat de l’entorn de Comics AR és bastant baixa degut a que no hi ha 
gaires aplicacions mòbils de realitat augmentada. No obstant, el competidor principal, el 
qual pot fer ombra a Comics AR i podria suposar un inconvenient és Marvel AR. 
Aquest punt està més detallat a l’apartat  6.1 b) “Estudi de la Competència”. 
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5. ANÀLISI DE MERCAT 
 
5.1 Situació del Mercat 
 
Segons l’informe de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’1 de juliol del 2013 a 
Espanya hi havia 46.609.652 d’habitants. El mercat dirigit representa el 26,35% 
d’aquests, comptabilitzant una xifra de 12.283.809 habitants (Instituto Nacional de 
Estadística, 2013). Dels resultants, un 26,40% són lectors habituals de llibres, un 39% 
utilitza smartphones amb els sistema operatiu Android i el 71,6% que l’utilitza es troba 
dins del rang d’edat que s’ha escollit en aquest projecte. Per tant, fent estimacions 
aproximades amb les dades i percentatges obtinguts, el mercat potencial representaria 
l’1,94% amb 906.186 habitants.  
 
Segons l’informe del sector del llibre a Espanya del 2011, la venda de còmics ha 
descendit respecte l’any anterior, (Figura 1). No obstant, no afecta a la facturació 
obtinguda, ja que ha estat de 94.400.000 €, representant un 3,4% de la facturació a 
nivell global de la lectura. És un sector en creixement, en els últims 5 anys, ha 
incrementat els ingressos en un 22,5 %, (Figura 2), (Observatorio de la Lectura y el 
Libro y Ministerio de Educación y Deporte, 2013).           

   
      Figura 1. Vendes de còmics durant 5 anys              Figura 2. Facturació de còmics durant 5 anys 
 
Per altra banda, l’entrada dels smartphones ha augmentat un 12% en aquests últims 
darrers 3 anys, així reflexant que el 55% dels espanyols els utilitza (Figura 3). De cara 
als darrers anys, es preveu una tendència a l’increment d’aquests dispositius.  

 

Figura 3. Penetració dels smartphones a Espanya (thinkinsights with Google, 2014) 
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5.2 Estudi del Mercat 
 
S’han realitzat 102 enquestes a diferents nois i noies entre 10 i 34 anys, per tal de poder 
determinar l’oportunitat que pot representar Comics AR. Aquesta consistia en 9 
preguntes, a l’apartat 13.1 Annex I es troben adjuntades els diferents percentatges de 
les respostes obtingudes. 
 
El 50% dels enquestats són nois i l’altre 50% noies, majoritàriament de la franja d’edat 
entre 10 i 20 anys, representant així el 77%. 
El 61% són lectors de còmics, amb una freqüència de lectura predominant en un 33% de 
més d’un cop a la setmana.  
 
Pel que fa al percentatge de lectors de còmics de One Piece, ha estat més baix del 
previst, amb un 33% afirmatiu. Això és degut, a que la generació que ha conegut millor 
aquests còmics, són els usuaris entre 21 i 30 anys. Aquesta franja d’edat a l’estudi 
realitzat sols ha representat un 18% de les respostes obtingudes. 
 
Per altra banda, s’observa la forta entrada dels smartphones, ja que el 77% dels 
enquestats en disposen d’un com a mínim. Tal i com indiquen els estudis de mercat del 
sector mòbil a Espanya, Android és el sistema operatiu amb més usuaris, tot seguit 
d’iOS. Android engloba el 64% mentre que iOS ocupa el 21% dels resultats que s’han 
obtingut.  
 
Centrant-se en la viabilitat de Comics AR, s’ha comptabilitzat que el 64% dels 
enquestats utilitzarien una aplicació de realitat augmentada per a la lectura de còmics. 
Aquest percentatge és més elevat que el que representa als usuaris lectors de còmics, ja 
que un 3% dels que no ho són, estarien disposats a utilitzar-la en cas de que es trobés al 
mercat. 
 
Finalment, s’ha preguntat si estarien disposats a pagar un suplement de 3 € en el preu 
dels còmics per a que tinguin marcadors i es pugui aplicar la realitat augmentada. En 
aquesta última pregunta els resultats no han estat gaire positius, només un 42% hi 
estaria disposat. Pel que fa a la resta dels usuaris que han donat la negativa, han respost 
que no pagarien cap suplement al preu dels còmics per molt ínfim que fos.   
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6. PLA DE MÀRQUETING 

 
6.1 Màrqueting Estratègic 
 
a) Segmentació 
 
L’índex de lectors a Espanya durant el 2012, mostren que un 17,4% d’aquests són 
homes, mentre que un 9% són dones, i els rangs d’edat que més els freqüenten es troben 
entre els 14 i 24 anys. Per altra banda, entre els 25 i 34 anys és el segon sector que més 
els llegeix, els quals es tracten de col·leccionistes i tenen un paper bastant important pel 
que fa a la compra de còmics (Federación de Gremios de Editores de España, 2013). 
 
A Espanya el 51% de la població té smartphone, d’aquests usuaris un 39% té Android 
com a sistema operatiu i es comptabilitzen que hi ha 220 milions d’aplicacions 
descarregades. El perfil d’edat dels usuaris que utilitzen aquests dispositius es concentra 
en el 71,65% entre 16 i 44 anys (Mobaloo, 2012). 
 
Per tant, l’aplicació es dirigirà principalment a homes entre 14 i 34 anys que disposin 
d’un smartphone Android i siguin lectors i compradors dels còmics de One Piece. 
 
b) Estudi de la Competència 
 
Pel que fa a l’anàlisi de la competència, hi hauran dos sectors: les editorials i les 
aplicacions mòbils.  
 
La principal competència directe, és l’editorial Marvel amb el seu nou llançament de 
l’aplicació de realitat augmentada per a còmics Marvel AR, la qual és gratuïta, només 
està traduïda en un idioma i es troba per a dispositius mòbils iOS i Android. 
 
Per altra banda, també es troben les aplicacions de realitat augmentada per llibres 
educatius. 
 
Pel que fa al sector del còmic, es troben fortes editorials que amb la venda dels seus 
còmics podrien eclipsar, o pel contrari, no els interessin que els seus còmics formin part 
de l’aplicació Comics AR i desenvolupin paral·lelament una aplicació similar. 
 
A l’apartat 13.2 Annex II i III, s’analitza qualitativament alguns dels principals 
competidors, els quals són: 
 
Com a aplicacions mòbils de realitat 
augmentada: 

• Marvel AR 
• ZooBurst 
• Discover More AR 
• Mediaplanet AR Reader 
• Illustrated AR 
• Inmobilia Realidad Aumentada 

Com a editorials de còmics: 
• Glénat Editions SA 
•  Norma Editorial 
• Editorial Panini 
• Marvel Comics 
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• Publinews Realidad Aumentada 
I s’han analitzat els següents ítems: 

 Logo 
 Característiques de l’aplicació 
 Disseny 
 Preu 
 Idiomes 
 Valoració dels usuaris 

On s’han analitzat les següents 
característiques: 

 Logo 
 Expansió abarcada 
 Preu mig dels còmics 
 Publicació de còmics en realitat 

augmentada 
 

Taula 1. Principals competidors 
 

c) Posicionament 
 
En relació al preu, l’aplicació serà de pagament (1 €), tot i que es podrà gaudir 
gratuïtament del primer capítol al primer còmic de One Piece. Per altra banda, el 
principal competidor, Marvel ÁR proporciona l’aplicació totalment gratuïta. No obstant, 
Comics AR es distingirà per la qualitat i quantitat d’opcions que ofereix respecte les 
altres aplicacions de realitat augmentada, sobretot de Marvel AR, ja que aquesta està 
tenint bastants problemes: es penja, hi ha complicacions en el reconeixement dels 
marcadors, incompatibilitat amb alguns dispositius, un únic idioma disponible (l’anglès) 
i el contingut de vídeos i realitat augmentada és molt pobre. 
 
A continuació es mostra una gràfica de les relacions de posicionament esmentades: 
 

 

Figura 4. Posicionament apps 
 

Per altra banda, al sector de les editorials, els còmics que es crearan jugaran un paper 
molt important pel que fa a innovació. Cal esmentar que el preu serà una mica més 
elevat, no obstant, per les prestacions que aportarà no serà un inconvenient per als 
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lectors pagar una mica més. En aquest cas, el posicionament amb els sector dels còmics 
es basarà en innovació (prestacions)-preu: 

 

 

Figura 5. Posicionament editorials 
 
6.2 Màrqueting Tàctic 

 
a) Definició del producte/servei 
 
Comics AR és una aplicació mòbil de realitat augmentada per a la lectura de còmics, 
inicialment per al manga de One Piece. Respon a la necessitat dels clients lectors de 
còmics, els quals volen aconseguir una experiència més propera a la realitat de les 
aventures que emprenen els seus personatges preferits. 
 
L’usuari podrà visualitzar les escenes dels diferents capítols en realitat augmentada, 
vídeos que reproduiran altres successos que no es mostren en les vinyetes del còmic, 
així com interactuar amb els personatges en 3D. Al final de cada manga, a través d’un 
codi QR es podrà jugar a un videojoc de One Piece, per a que l’usuari encara noti 
l’essència de les aventures. El contingut de la realitat augmentada (quan es tracti d’un 
vídeo), es trobarà en el mateix idioma del còmic. 
 
b) Política de preus 
 
La innovació i la realitat augmentada són els punts forts de l’aplicació mòbil, aquestes 
característiques encareixen una mica el cost que el consumidor haurà de pagar, però és 
tan mínim que no suposarà cap inconvenient. 
 
L’aplicació serà gratuïta en la lectura del primer capítol del primer còmic publicat, 
després per a continuar gaudint dels serveis s’haurà de pagar 1 €. 
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Els còmics de One Piece disposaran de marcadors físics a les pàgines, això comportarà 
que aquests incrementin amb un cost de 3 € respecte el preu actual, és a dir: 6,95 € + 3 € 
= 9,95 €. 
 
Com a promoció inicial per tal d’incentivar la descàrrega de l’aplicació, els 100 primers 
usuaris en obtenir-la al seu smartphone, disposaran d’un descompte del 25% en els 
còmics de One Piece durant un període de 3 mesos des del llançament de Comics AR. 
 
c) Política de comunicació 
 
El calendari del pla de màrqueting previst durant el primer any és el següent: 
 

 

Figura 6. Calendari del pla de màrqueting 
 

A continuació s’exposa més detalladament el desenvolupament de les diferents accions 
de promoció i comunicació que es duran a terme. 
 
ca) Accions prèvies al llançament de Comics AR 
 
Inicialment, es durà una campanya d’intriga (teaser, en anglès) als medis socials abans 
del llançament de l’aplicació mòbil. Fent ús del misteri, es pretén captar l’atenció i 
l’interès dels usuaris, això s’aconseguirà duent a terme: 
 

• La tècnica del Street Marketing: Utilitzant esprais de sucre per a poder 
dibuixar el logotip de l’aplicació i faciliti la neteja dels carrers, en espais on si hi 
ha una sanció per incivisme, no sigui molt cara. També amb post-its en algunes 
parets del carrer es posaran de tal manera que es dibuixaran personatges de One 
Piece. Totes aquestes tècniques es gravaran en vídeo i es penjaran en HD a 
Vimeo i a Youtube. 
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• Flashmobs: S’organitzaran esdeveniments a Barcelona (a pl. Catalunya), i a 
Madrid (a la puerta del Sol), durant l’estància per l’Expomanga. 

 
cb) Accions de captació i promoció 
 
El punt clau, un cop s’hagi fet el llançament de l’aplicació Comics AR, serà la captació 
dels clients. Les diferents activitats que es realitzaran per aconseguir-ho seran: 
 

• A través de les xarxes socials (SMO): Com Twitter, Facebook, Linkedin, 
Slideshare i Multimèdia (Youtube/Vimeo i Instagram), utilitzant un tweet i una 
compta patrocinada. També s’utilitzarà l’eina Social Adds per la captació dels 
clients a través d’aquestes xarxes. 

• Campanya de publicitat amb codis QR: S’imprimiran fulls que es repartiran 
per establiments (prioritàriament llibreries) amb codis QR, els quals al activar-se 
mostraran anuncis sobre Comics AR. 

• Màrqueting de guerrilla: Promocionant-se amb enganxines i xapes creades 
amb recursos propis. 

• Pàgina web (SEO), la qual serà creada per l’equip de programadors de 
l’aplicació. També es farà ús del posicionament en els buscadors dels keywords 
claus de la pàgina i adequant-se a les cerques de Google (SEO), utilitzant una 
compta de Google Adwords. Pel que fa al màrqueting on-line, serà externalitzat 
a la companyia de publicitat atCreativa.  

• Pay Per Click (PPC): També s’encarregarà atCreativa, s’ingressaran 0,50 € per 
‘clic’. 

• Blog (link-building). 
• Publicitat als mòbils: Durant el primer any, s’ingressaran diners a través d’ 

AdMob, que integra publicitat dins d’aplicacions (on s’haurà de registrar una 
compta i pagar en funció dels ‘clics’ que els usuaris facin per accedir a 
l’aplicació). Cada 3 mesos es canviaran els 3 banners publicitaris integrats a 
Comics AR. 

•  Publicitat als autobusos: Un mes abans de llançament de l’aplicació i durant 
tres mesos després, es pagaran 7 autobusos estàndards per a promocionar-la per 
Barcelona. Després, al segon i tercer any durant un mes es pagaran altre cop el 
mateix nombre d’autobusos, ja que es preveu vendre-la a altres editorials i 
utilitzar-la amb altres còmics. El preu d’un autobús serà de 1.125 €. 

• Accions de fidelització i captació de clients. 
 
cc) Accions de comunicació 

 
• Notes de Premsa als medis de comunicació. 
• Saló del Còmic, del 15 al 18 de maig a la Fira de Barcelona. Palaus 1 i 2, 

Barcelona. Es pagarà anualment 1.193,50 € per un estand de 3 m x 2 m.   
• Saló del Manga, del 30 d’octubre al 2 de novembre a la Fira de Barcelona. 

Palaus 1 i 2, Barcelona. Es pagarà anualment 1.259,50 € per un estand de 3 m x 
2 m.   

• Expomanga, del 16 al 18 de maig al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo 
de Madrid, Madrid. Es pagarà anualment 599 € per un estand de 3 m x 2 m. 
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• Auditori de la Salle Bonanova: A la Salle Bonanova, Pg de Bonanova,8,  
cedeixen gratuïtament l’auditori per a la presentació d’aplicacions mòbils. 
L’objectiu principal seria poder presentar Comics AR dues setmanes abans del 
llançament. 

 
A l’apartat 13.4 Annex IV i V, es poden trobar les diferents tarifes de la consultoria 
atCreativa, la qual es subcontractarà i a l’apartat 13.6 Annex VI, el pressupost detallat 
del pla de màrqueting. 

 
d) Política de distribució 
 
La distribució de l’aplicació mòbil es durà a terme a través de Google Play. El 
programador s’haurà de registrar i afegir l’aplicació omplint els camps corresponents 
que s’indiquen en un formulari: pujar recursos, especificació de detalls, opcions de 
publicació, informació de contacte i traducció de les entrades del Google Play. 
Més endavant, segons l’evolució de la viabilitat, també es trobaria a l’App Store. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19

7. PLA D’OPERACIONS 
 
7.1 Cadena de Valor 
 
A la Figura 7, es pot visualitzar els diferents processos necessaris per a que els usuaris 
puguin arribar a obtenir i utilitzar l’aplicació. Aquests es divideixen en: 
 

• Cessió dels drets d’autor per part de Planeta DeAgostini, així com els còmics en 
format corresponent per a poder-los editar. 

• Desenvolupament i disseny de Comics AR i dels marcadors físics per a la realitat 
augmentada. Els marcadors físics s’afegiran amb softwares específics als 
còmics, després seran enviats a l’editorial per tal de que siguin impresos i 
distribuïts a les diferents llibreries i punts de venda. 

• Publicació dels còmics de One Piece als establiments de venda de llibres. 

• Publicació de l’aplicació mòbil a Google Play, per tal de que els usuaris puguin 
descarregar-se-la. 

 

Figura 7. Cadena de valor 
 
7.2  Pla de projecte i Planificació  
 
Per al desenvolupament de l’aplicació de realitat augmentada per a còmics, cal 
concretar una temporalització on estiguin ben definides les tasques que es duran a terme 
dins del termini que s’ha establert, per tal de que aquest no augmenti amb tot el que això 
implicaria. 
 
El projecte està pensat per a que es dugi a terme en un període de 95 dies. Aquest estarà 
dividit en quatre blocs ben diferenciats en els quals s’englobaran les tasques 
específiques que corresponguin a cada apartat.  
 
Els quatre blocs són els següents: Plantejament i Definició, Anàlisi i Disseny, 
Desenvolupament i Llançament. 
 
a) Plantejament i Definició 

 
En aquest bloc, s’avaluen les necessitats i problemes dels usuaris per tal de poder 
establir la idea del projecte a realitzar. Una vegada s’ha decidit i determinat la seva 
viabilitat, es defineixen els requeriments necessaris per a poder-la desenvolupar (sobre 
quina plataforma s’utilitzarà, quin tipus de software, hardwares, marcadors...). També 
serà necessari i és molt important definir des d’un inici el tipus de target al qual es vol 
que l’aplicació vagi dirigida. La temporalització d’aquest procés està prevista per a que 
es desenvolupi en un període de 14 dies. 
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b) Anàlisi i Disseny 
 

En aquest segon bloc, es troben diferents processos que es duen a terme en la mateixa 
fase: 
 

• L’anàlisi funcional, és a dir, es determina l’abast del projecte, complexitat del 
disseny i programació de l’aplicació.  

• El disseny de mockups/wireframes, per tal de crear els primers prototips per a 
ser testejats amb els usuaris. 

• Test amb usuaris, es fan proves per veure si té una bona acceptació al mercat, 
usabilitat i poder identificar i corregir en la fase de desenvolupament possibles 
bugs i altres problemes que pugin aparèixer. 

• El disseny de l’arquitectura, on s’elabora les diferents interaccions i pantalles de 
les quals estarà composta l’aplicació. 

• El disseny dels models 3D dels personatges dels còmics i els marcadors que 
activin les imatges. 

 
c) Desenvolupament  
 
En aquest tercer bloc, és realitza la programació del codi per a crear l’aplicació. Aquest 
procés és el més difícil i requereix molt més temps, ja que es desenvolupa una versió 
inicial que necessitarà corregir possibles errors d’implementació. Per això, el termini 
d’aquesta part s’ha cregut adient ampliar-ho a 42 dies.  
 
Aquesta fase està formada per les següents activitats: 
 

• Implementació funcional de la versió inicial. 
• Correcció de bugs al codi per a que l’aplicació funcioni correctament. 
• Instruccions d’ús per a que l’usuari pugui utilitzar satisfactòriament i amb 

agilitat l’aplicació. 
 
d) Llançament  
 
Finalment, en aquest bloc s’ha estipulat un període de 10 dies per tenir-lo tot a punt per 
a fer el seu llançament el 8 d’abril i poder publicar els còmics a les tendes. 
 
En aquesta última part, es trobaran les següents tasques: 
 

• Versió final, la qual serà l’aplicació que es posarà al mercat a disposició dels 
usuaris un cop corregits tots els problemes que puguin haver sorgit. 

• Llançament de l’aplicació al mercat. Aquí es podrà millorar i/o ampliar en 
relació a la resposta que es tingui dels usuaris. També s’anirà actualitzant i 
proporcionant noves versions de l’aplicació amb més prestacions. 

 
Tot seguit es pot veure la Work Breakdown Structure (WBS)3 (Figura 8) creada amb 
Microsoft Project 2010, on s’aprecia el desglossament i nom de les tasques a realitzar 

                                                 
3 Descomposició d’un projecte en tasques  (“Work Breakdown Structure,” 2014). 
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dins dels quatre blocs, la durada d’aquestes, la data d’inici i la data de finalització que 
s’ha establert per al desenvolupament de l’aplicació. 
 

 

Figura 8. WBS 
 

Amb el diagrama de Gantt4 (Figura 9), es mostra gràficament el temps de dedicació 
previst per les activitats al llarg d’un termini. Pel que fa a les tasques de l’etapa de la 
planificació i definició i llançament totes aquestes són predecessores amb l’anterior, es 
començarà la següent activitat sempre que s’hagi acabat la tasca prèvia planificada. 
 
En quant a l’anàlisi i disseny, no es poden desenvolupar els mockups/wireframes, 
models 3D i marcadors si no ha finalitzat l’anàlisi funcional. Pel que fa al 
desenvolupament, la correcció de bugs i l’elaboració d’instruccions d’ús per als usuaris, 
es poden realitzar paral·lelament. 
 

                                                 
4 Eina de temporalització de previsió per a diferents tasques dins d’un període determinat (“Diagrama de 
Gantt,” 2014). 
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Figura 9. Diagrama de Gantt 
 
7.3 Requeriments pel desenvolupament de Comics AR 
 
Aquesta aplicació està pensada per: 
 

• Plataforma: Android, en un futur podria ser per a iOS.  
• Hardwares: Smartphones que suportin la plataforma Android i tinguin càmera. 
• Llenguatge de programació: L’aplicació es programarà amb llenguatge Java. 
• Softwares: Per a la implementació de l’aplicació s’utilitzarà Eclipse afegint 

Android SDK i ADT Plugin, per a poder-la utilitzar amb dispositius mòbils 
Android. Per a desenvolupar l’aplicació de realitat augmentada serà necessari 
utilitzar el complement Vuforia SDK, ja que suporta smartphones i tablets 
Android i iOS. Aquesta és idònia per si el projecte és viable i s’obtenen 
suficients beneficis per a poder expandir-se per la resta d’Europa i sistemes 
operatius. Per altra banda, pel que fa al disseny dels models gràfics en 3D dels 
diferents personatges dels còmics, es necessitarà Unity 3D. 

• Marcadors físics: Imatges de les vinyetes que es trobaran al la base de dades 
del cloud que són interpretats i representats per a un software específic. 

 
7.4 Arquitectura de Comics AR 
 
Els diferents marcadors que s’utilitzaran als còmics per a la realitat augmentada, 
s’hauran de pujar on-line i crear una base de dades cloud amb el Target Management 
System. Aquests podran ser reconeguts gràcies a la llibreria QCAR que Vuforia SDK 
proporciona per a que l’aplicació mòbil funcioni. A la Figura 10 es mostra l’arquitectura 
de Comics AR. 
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Figura 10. Arquitectura (Qualcomm Connected Experiences, 2014a) 
 
Pel que fa al funcionament de l’aplicació, a través de la càmera del mòbil es capten els 
marcadors, aquests es processen i es cerca a la base de dades del cloud les imatges que 
siguin coincidents. Finalment, es renderitza el contingut de realitat augmentada a la 
pantalla del dispositiu mòbil. A continuació, es pot trobar el diagrama de flux de 
Vuforia (Figura 11). 
 

 

Figura 11. Diagrama de flux de SDK Vuforia (Qualcomm Connected Experiences, 2014b) 
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7.5 Contingut de realitat augmentada 
 
Els marcadors que es desenvoluparan per a Comics AR seran: 
 

• Frame markers: Codis QR que permetran que l’usuari pugui jugar a un 
videojoc concret. 

• Image targets: Vídeos en 3D que representaran escenes que apareguin al manga 
i d’altres que no hagin estat editades. 

• Multi-targets: Es podran visualitzar els personatges del còmic estàtics o en 
moviment, depèn del cas es podran rotar i aplicar zoom in/out.  

• Virtual Buttons: Mostraran informació sobre el personatge quan apareguin en 
3D. 

• Word targets: Algunes paraules clau sobresortiran de les vinyetes 
(onomatopeies, títol del còmic, etc). 

 
A continuació, es mostra el funcionament del prototip de Comics AR que s’ha 
desenvolupat reconeixent una imatge. S’han utilitzat models 3D ja creats i 
proporcionats per l’autor dels personatges de One Piece. 
 

 

Figura 12. Realitat Augmentada 
 
A l’apartat 13.7 Annex VII, es troben diferents captures de pantalla que representen els 
models en 3D dels protagonistes i personatges que han tingut un paper important del 
còmic de One Piece activats amb realitat augmentada des del seu respectiu marcador, a 
l’apartat 13.9 Annex IX.  
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8. PLA DE RECURSOS HUMANS 
 
La ubicació de l’oficina de Comics AR es trobarà a c/Aragó (Eixample Dreta), 
Barcelona. Tindrà una superfície de 125 m2 i el lloguer mensual serà de 650 €. A 
l’apartat 13.10 Annex X, s’adjunta una imatge del local.  
 
8.1 Organigrama 
 
Comics AR està formada per un departament de direcció que coordinarà la resta de 
departaments: 

• Departament d’Informàtica, el qual estarà format per un programador i un 
programador junior que treballaran a temps complet.  

• Departament de Disseny, on hi haurà un dissenyador dels personatges en 3D 
amb el software Unity 3D. 

• Departament de Màrqueting, format per un encarregat de promocionar 
l’aplicació i captar a clients. 
 

A l’apartat 13.11 Annex XI, es troba amb més detall una taula amb els diferents 
processos, tasques, recursos i els encarregats de realitzar-les. 
 
A continuació, es mostra l’organigrama dels diferents departaments que fan possible el 
disseny, desenvolupament i llançament de l’aplicació: 
 

 

Figura 13. Organigrama 
 
8.2 Perfil de llocs de treball 
 
Comics AR és una aplicació mòbil de realitat augmentada per a la lectura de còmics, que 
pretén fer partícip de les aventures al lector. Per arribar a aconseguir-ho és necessari 
tenir un equip amb els següents perfils: 
 

• Perfil amb coneixements tècnics sobre aplicacions mòbils i llenguatges de 
programació: C++, Java, Javascrip i PHP. 

• Perfil amb coneixements de disseny amb programes com Unity 3D, Blender. 
• Ganes d’aprendre i autosuperar-se. 
• Persones actives i dinàmiques. 
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• Lideratge 
• Persuasiu 

 
Aquestes característiques seran necessàries per a poder realitzar un càrrec específic a 
l’empresa. A nivell intern hi haurà un director, dos programadors, un dissenyador gràfic 
i un encarregat de màrqueting. 
 
8.3 Descripció de funcions 
 
A continuació es mostra una breu descripció de les diferents funcions a realitzar a 
l’empresa: 
 

• Director: Coordinarà i dirigirà l’empresa i el grup de treball. Realitzarà la 
tramitació corresponent a la selecció i contractació de personal, així com de 
gestionar les empreses que externalitzaran la gestoria i el màrqueting on-line. 

• Programadors: S’encarregaran del desenvolupament de l’aplicació mòbil per 
Android (i en un futur, per a iOS), i una web amb HTML5 i CSS3 per anar 
promocionant Comics AR, així com el seu manteniment regular. 

• Dissenyador Unity: La seva funció a realitzar serà el modelatge amb el programa 
Unity 3D dels personatges dels còmics, així com de la creació dels marcadors 
físics corresponents per a la realitat augmentada. 

• Personal de Màrqueting: Serà necessari dur a terme publicitat de Comics AR 
organitzant flashmobs, gravant vídeos, fent màrqueting de guerrilla, registrant-se 
i concertant estands i promocionant l’aplicació a fires... Tota aquesta publicitat 
estarà combinada amb les funcions de SEO desenvolupades per l’agència 
atCreativa. 

 
8.4 Selecció i Contractació 
 
La selecció i contractació de personal serà un procés clau. El responsable de dur-ho a 
terme serà el director, aquest valorarà als aspirants als càrrecs segons els seus 
currículums. Els requisits establerts seran tenir coneixements mínims sobre la feina i 
tenir un títol universitari o estar almenys al tercer curs d’una carrera que estigui 
relacionada amb les tasques a desenvolupar. Tots els contractes establerts seran anuals i 
de jornada completa en dies feiners de 9:00h a 16:00h. 
 
Per altra banda, s’externalitzaran les activitats de: 
 

• Gestoria: per a Ilia Consultoria (gestió fiscal-comptable, amb pressupost de  
325 € mensuals i gestió laboral, 15 €/mes per treballador, fent un total de 75 € 
mensuals). 

• Màrqueting on-line: per atCreativa (SEO amb un cost de 680 € i PPC per a  
250 €, en ambdós casos mensuals). 

• Neteja: per a BenNet, on es pagaran 300 € mensuals per a la neteja de l’oficina. 
 
A l’apartat 13.12 Annex XII s’adjunta els diferents pressupostos de gestoria de Ilia 
Consultoria. 
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8.5 Política salarial 
 
La distribució dels ingressos es trobarà desglossada en dues parts, per una banda el 
creador de l’aplicació obtindrà els ingressos per publicitat, manteniment i el 70% de les 
descàrregues de l’aplicació de pagament, ja que la part restant se l’endurà Google Play. 
Per altra banda, l’editorial Planeta DeAgostini adquirirà el total de les vendes dels 
còmics amb el suplement de 3 €.  
 
Pel que fa als components de l’empresa tindran els salaris mostrats a la següent taula 
(Taula2). Anualment, els salaris augmentaran un 1% acumulatiu respecte l’any anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcció 
Director 1.800 €/mes 21.600 €/any 

Departament d’Informàtica 
Programador 1.300 €/mes 15.600 €/any 
Programador 

Junior 
900 €/mes 10.800 €/any 

Departament de Disseny 
Dissenyador Unity 1.100 €/mes 13.200 €/any 

Departament de Màrqueting 
Personal 

Màrqueting 
1.100 €/mes 13.200 €/any 

Taula 2. Política salarial 
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9. ASPECTES LEGALS 
 
9.1 Forma jurídica i constitució legal de l’empresa 
  
Comics AR serà una societat limitada (SL) i per tant, caldrà seguir uns passos per a 
poder arribar a posar l'empresa en marxa. 
 
Primer de tot, consisteix a obtenir les llicències que demani l’Ajuntament. Seguidament, 
s’ha de realitzar una sol·licitud de certificació de denominació social, per a poder 
utilitzar un nom específic per a l’empresa. Un cop completat aquest pas, el banc 
acreditarà que s'ha obert un compte corrent, amb un dipòsit de capital social mínim de 
3.005,06 €.  
 
El següent tràmit consisteix a realitzar l'escriptura pública de constitució, per a 
consignar quines són les persones que s'associen fent constar el grau de participació en 
la societat establint un pacte entre socis i els Estatuts que regiran la societat.  
A continuació, ja es pot donar una declaració prèvia d'inici de l'activitat i sol·licitar el 
CIF. 
 
Finalment, l'empresa ja es pot posar en marxa, inscriure’s a la Seguretat Social i 
comunicar l’obertura d’aquesta al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2013). 
 
9.2 Marques i patents 
 
Per al Registre de la Propietat Intel·lectual de Comics AR s’haurà d’efectuar un 
pagament de 143,15 € (Generalitat de Catalunya: Departament d’Empresa i Ocupació, 
2014). 
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10. VIABILITAT ECONÒMICA 
 
10.1 Pla d’inversions 
 
Com a inversió inicial es necessitaran 6.399,38 €, constituïts per l’immobilitzat 
immaterial (despeses de constitució d’empresa SL i software) i l’immobilitzat material 
(equip informàtic i mobiliari d’oficina). A la Taula 3, es mostra el cost total de les 
inversions. 
 

Immobilitzat immaterial Immobilitzat material 
Despeses de Constitució 199 € Equip Informàtic 4.469 € 
Software Pack 600 € Mobiliari i Utillatge 1.131,38 € 
Total 799 € Total 5.600,38 € 

Total Inversions: 6.399,38 € 

Taula 3. Pla d’inversions 
 

A l’apartat 13.13 Annex XIII, es troba desglossat l’apartat de mobiliari i utillatge. 
 

10.2 Pla de finançament 
 
La necessitat d’inversió durant el primer any serà molt important. El finançament de les 
inversions que s’hauran de fer serà a través de fonts pròpies i alienes fent un total de 
40.000 €. 

• Fonts pròpies: Aportades per l’emprenedor, amb els estalvis personals: 20.000 
€. 

• Fonts alienes: A través d’un microcrèdit de l’ICF: Préstec o lísing adreçats a 
emprenedors,autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus 
projectes d’inversió o circulant,de 20.000 € que es tornarà en 5 anys amb 60 
quotes. El tipus d’interès és Euríbor + 7%, fent així un total de 7,55% 
(Generalitat de Catalunya, 2013).  

 
10.3 Estat de la previsió de la tresoreria 
 
Pel que fa als ingressos, totes les vendes seran cobrades al moment. El capital social 
aportat durant el primer any serà de 20.000 € i un préstec, que anualment s’haurà de 
retornar 4.949,86 € (401,23 € mensualment). 
 
Per altra banda, els pagaments es trobaran desglossats en: 
 

• Compres: Les quals es pagaran al moment, serà imprescindible obtenir-les des 
de l’inici del projecte ja que seran les despeses d’equipament i mobiliari de 
l’oficina. Aquestes englobaran un total de 6.399,38 €. 

• Despeses de personal: El primer any correspondran a 86.800 € (6.200 € 
mensuals), tenint en compte les dues pagues extres al Nadal i a les vacances 
d’estiu, el 32% de Seguretat Social i un increment anual d’un 1% sobre el salari 
dels treballadors. 
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• Lloguers: Hi haurà dos lloguers: l’oficina, per la qual s’hauran de pagar 650 € al 
mes, amb un increment anual d’un 2% i un servidor amb preu fix mensual de 
200 €. 

• Subministraments: Pel que fa als subministres, s’ha fet una estimació del cost 
mig depenent de quan es duen els pagaments dels rebuts (Taula 4). Excepte el 
pack d’Internet i telefonia, anualment s’ha afegit un increment del 10%. 

 
Subministres Estimació 

cost 
Tipus de pagament Total 

anualment 
Aigua 50 € Trimestral 200 € 
Electricitat 200 € Bimensual 1.200 € 
Internet+Telèfon 44,60 € Mensual 535,20 € 
Gas 300 € Bimensual (només s’utilitzarà 

per la calefacció durant l’hivern) 
600 € 

Taula 4. Subministres 
 

• Externalització a empreses: Pagaments mensuals sense variacions anuals. 
S’externalitzarà el servei de neteja a BenNet (300 €), de la gestoria s’encarregarà 
Ilia Consultoria (400 €) i una part de màrqueting, atCreativa (SEO, amb tarifa de 
680 € i PPC, amb 250 €). Els treballs realitzats per altres empreses generaran 
unes despeses anuals de 19.560 €. 

• Publicitat: Pel que fa al màrqueting, es duran unes activitats de promoció que 
generaran costos, aquests s’han previst que anualment s’incrementaran un 7%. 
Per a la publicitat es pagarà per: Expomanga (599 €), Saló del Manga (1.259,50 
€), Saló del Còmic (1.193,50 €), màrqueting de guerrilla (500 €) i publicitat als 
autobusos (7.875 €). Al primer any suposarà despeses de 37.052 €. 

• Altres despeses: S’haurà d’efectuar un pagament de 18 € per a poder publicar 
Comics AR al Google Play. Per altra banda, s’haurà de tenir en compte el 
desplaçament a les diferents fires de còmics. A nivell de Barcelona només seran 
necessàries dues T-10 (amb increment de 0,70 € a l’any), per Madrid s’haurà de 
pagar un bitllet d’AVE (al voltant de 100 € anada i tornada) i l’estada en un 
hotel de 2 o 3 estrelles (72 € la nit). També serà necessària una taxa mínima pel 
Registre de Propietat Intel·lectual de 143,15 €. 

• Despeses de constitució: 199 € per a constituir l’empresa (SL). 
• Devolució de préstecs: Al primer mes la devolució serà de 275,40 €, aquesta 

anirà incrementant mensualment al voltant de 2 €.  
• Pagament d’interessos dels préstecs: Al primer mes constarà de 125,83 €, i 

mensualment disminuirà aproximadament 2 €. 
 
Així mateix, tal i com es mostra a la Figura 14, el primer mes no hi hauran pèrdues ja 
que encara no s’haurà invertit en el màrqueting. No obstant, cara al segon any hi hauran 
moltes despeses difícils de suportar. A partir del quart any, es produirà el punt mort ja 
que la previsió serà de vendre l’aplicació a una segona editorial i expandir la realitat 
augmentada a altres còmics.  
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Figura 14. Tresoreria 
 
A l’apartat 13.14 Annex XIV es troba el pla financer detallat durant 5 anys (el primer 
any es troba desglossat mensualment). 
 
10.4 Compte de previsió de resultats 
 
A partir del quart mes, es llançarà Comics AR, donat que la data prevista serà al mes 
d’abril i coincideix que el dia 23 és Sant Jordi i Dia del Llibre, s’obtindran 2.000 
descàrregues, essent una previsió més elevada del normal ja que en aquestes dates la 
venda de llibres augmenta considerablement. Durant els mesos d’estiu les descàrregues 
s’incrementaran més, ja que el període escolar ha acabat i el target disposarà de més 
temps lliure per a distreure’s llegint còmics, també es pot tenir en compte que alguns 
turistes captivats per l’aplicació, la vulguin comprar. Acabats aquests mesos, abans de 
desembre descendiran les descàrregues a 1.200, ja que encara s’està fent promoció i els 
usuaris i editorials van coneixent-la. Finalment, s’acabarà al mes de desembre amb 
4.000 descàrregues de pagament, ja que s’apropa el Nadal. El primer any, es 
comptabilitzaran 18.200 clients (Figura 15). 

 

Figura 15. Previsió de Clients primer any 
 

Com s’ha comentat anteriorment, Google Play s’endurà el 30% dels ingressos de 
l’aplicació. Per tant, el primer any s’ingressaran 12.740 € (Figura 16). Aquest valor no 
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és el total, ja que s’ha de tenir en compte que l’editorial Planeta DeAgostini se li haurà 
venut Comics AR per 100.000 € i haurà fet el pagament en terminis de 10.000 € durant 
10 mesos, també mensualment pagarà 300 € pel manteniment, actualitzacions i millores 
de l’aplicació. A part, unes altres fonts d’ingressos seran a través de la publicitat pel 
PPC i Admob. Pel que fa la publicitat mitjançant Admob, cada 3 mesos s’aniran 
canviant els banners publicitaris, els quals Comics AR promocionarà de 3 en 3 (essent 
preus similars a 1,50 €, 0,32 € i 1,28 €). Pel que fa el PPC, per cada ‘clic’ rebut a la web 
oficial s’ingressaran 0,50 €, estimant un total de 281.361 clics en un període d’un 
quinquenni. Per tant, al primer any s’hauran obtingut un total de 128.323,32 € (Figura 
17). 
 

 

Figura 16. Ingressos Descàrregues 
 

 

Figura 17. Ingressos Comics AR 
 
Les descàrregues de pagament cada cop seran majors, s’estima que al tercer i cinquè 
any, l’aplicació es desenvoluparà per a altres còmics i es vendrà a dues editorials més 
pel mateix preu que a Planeta DeAgostini. Finalment al cinquè any, s’obtindran 178.900 
€ en ingressos de descàrregues fent un total de 498.576 €, comptabilitzant que durant 
aquests 5 anys s’hauran aconseguit 712.251 usuaris (Figura 18). 
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Figura 18. Estimació de Clients 
 
Per tant, l’estimació de vendes prevista determina que l’aplicació Comics AR serà 
viable. A l’apartat 13.20 Annex XV es detalla les previsions de venda. 
 
10.5 Balanç previst 

 
BALANÇDE SITUACIÓ Any 1 
ACTIU -34.046,16 € 
Immobilitzat 6.399,38 € 
Amortització Acumulada 
Immobilitzat 

680,04 € 

Total Immobilitzat 5.719,34 € 
Bancs i Caixa -24.142,40 € 
Total Actiu Corrent -39.765,50 € 

PASSIU -34.046,16 € 
Capital Social 20.000 € 
Reserves -134.166,46 € 

Resultat -13.452,09 € 

Total Recursos Propis -127.618,55 € 
Creditors a Llarg Termini 16.578,39 € 

Creditors a Curt Termini 76.993,99 € 

Taula 5. Balanç previst 
 

Segons el balanç previst, es pot concloure: 
 

• L’immobilitzat no té un paper important sobre el balanç, ja que representa una 
part petita de l’actiu. 
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• Hi ha deutes corresponents al capital social, ja que s’ha demanat un microcrèdit 
ICF. 

• Les despeses no són molt elevades, degut a que el pla de màrqueting establert 
implica activitats de promoció sense cap o poc cost. 

• Pel que fa a bancs i caixa durant els 3 primers mesos, no es facturarà res i hi 
hauran deutes. 

 
Al segon any els deutes incrementaran més, no obstant, a partir del tercer es captaran 
més usuaris i comportarà que cada mes hi hagi guanys. A l’apartat 13.21 Annex XVI, 
es troba el balanç desglossat per a 5 anys. 
 
10.6 Punt Mort 
 
El punt mort s’assolirà al quart any, on es començarà a tenir beneficis havent captat a 
456.680 clients. Aquest punt mort s’aconseguirà amb ingressos de publicitat i 
descàrregues de pagament, ja que només amb Comics AR no seria suficient. El 
creixement del negoci durant els 2 primers anys anirà lent, ja que primer s’ha de captar 
la clientela espanyola i que la pròpia editorial i altres s’interessin per l’aplicació. Un cop 
aconseguit l’objectiu, serà més fàcil l’expansió.  
 
10.7 Previsions financeres  
 
A continuació es mostra en detall altres ratios financers que determinaran la rendibilitat 
de l’aplicació mòbil, aquest serà millor pel quart any. A l’apartat 13.22 Annex XVII es 
troba un anàlisi més detallat d’altres ratios importants. 
 
a) Valor Actual Net (VAN) 
 
La viabilitat del projecte serà òptima, amb un interès del VAN d’un 12%, s’obtindran 
322.614,71 € (Figura 19).  
 

 
Figura 19. VAN 
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b) Taxa Interna de Retorn (TIR) 
 
El TIR obtingut serà bastant bo, d’un 72% , per tant, Comics AR serà rendible (Figura 
20). 
 

 
 

  Figura 20. TIR 
 

c) Rendibilitat Financera (ROE) 
 
Els resultats de la rendibilitat financera no són molt òptims, cada any s’aniran obtenint 
menys beneficis en net. A l’arribar al cinquè any, només hi haurà un retorn del 0,85 % 
(Figura 21). Això és degut a que ja s’ha expandit al màxim a nivell d’Espanya i per tant, 
el pas següent ha de ser a nivell europeu. 
 

 

Figura 21. ROE 
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d) Rendibilitat econòmica de la inversió (ROI) 
 
Durant els 3 primers anys s’aprofitarà la inversió de l’empresa. No obstant, a partir del 
quart any, com es mostra a la Figura 22, comença a no aplicar-se correctament assolint 
valors negatius degut a les pèrdues que es generen. 
 

 
Figura 22. ROI 
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11. RISCS I PLANS DE CONTINGÈNCIA 
 
11.1 Anàlisi DAFO 
 
En aquest apartat, es realitzarà un anàlisi intern (fortaleses i debilitats) i un anàlisi 
extern (oportunitats i amenaces) amb l’objectiu d’avaluar la situació en la qual es troba 
l’aplicació i convertir les debilitats i amenaces en fortaleses i oportunitats. 
  
A l’apartat 13.23 Annex XVIII, es troba l’anàlisi DAFO de manera gràfica. 
 
a) Debilitats 
 

• Tenir una plantilla reduïda comporta més càrrega de feina i haver d’emportar-se 
treball a casa per falta de temps. 

• El finançament és limitat, és necessari demanar un préstec. En l’estimació de la 
previsió de vendes és fonamental que l’editorial estigui interessada en comprar 
l’aplicació i cedir els drets d’imatge dels còmics, pel contrari l’aplicació no 
tindrà futur. 

• Inicialment només es desenvoluparà l’aplicació per a dispositius Android. Podria 
comportar que l’estimació de clients sigui inferior, ja que no disposen d’un 
dispositiu amb el sistema operatiu.   

 
b) Fortaleses 

 
• Les aplicacions de realitat augmentada són el futur. Estan sent un producte 

innovador i per tant, no es troba gaire competència. 
• Comics AR tindrà més prestacions que el seu principal competidor, Marvel AR. 

Al final de cada capítol hi haurà un codi QR, que permetrà a l’usuari jugar a un 
joc, així com a l’inici del manga marcadors que permetin visualitzar en 3D als 
personatges i interactuar amb aquests. També disposarà els continguts amb 
l’idioma que es compri el còmic. 
 

c) Amenaces 
 

• La possible competència futura pot ser una gran amenaça. Es pot donar el cas 
que la previsió de vendre l’aplicació a altres editorials no persuadeixi i 
prefereixin crear-ne una altra paral·lelament.   

• No es pot descartar que els usuaris habituals dels còmics de One Piece, mostrin 
descontentament per l’encariment d’aquest en 3 € i comporti una lleugera 
baixada de vendes. 
 

d) Oportunitats 
 
• La realitat augmentada és el futur. 
• Com bé s’ha comentat, el sector dels còmics no ha patit una forta pujada de 

l’IVA ni tampoc una davallada en facturació.  
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• Comics AR és una aplicació atractiva.  
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12. CONCLUSIONS 
 
Donat que Comics AR es dirigeix a un sector bastant petit pel que fa al total de la 
població espanyola i que no es podria desenvolupar per a còmics de Marvel, ja que ja 
existeix una aplicació que integra la realitat augmentada, comportarà que el punt mort 
s’assoleixi passat 4 anys, obtenint ingressos per tres bandes diferents: ingressos de 
descàrregues, venda a les editorials i per publicitat. Un cop passat els 5 anys, s’estimaria 
que més editorials i còmics utilitzarien Comics AR, per tant, a partir d’aquest període de 
temps es podria plantejar l’expansió a dispositius amb sistema operatiu iOS i a nivell 
europeu. En un principi, no està previst un canvi significatiu en la seva tecnologia, és a 
dir no es desenvoluparà per les Google Glass o, Comics AR variarà la seva temàtica i 
utilització principal. 
 
Es preveu que l’aplicació pot tenir molt èxit com a innovació, degut a la realitat 
augmentada. No obstant, s’han realitzat tests a uns quants usuaris amb el prototip que 
s’ha desenvolupat per aquest Treball Final de Grau. El feedback obtingut no ha estat 
molt positiu, els usuaris que l’han utilitzat tot i opinar que era molt original i els hi 
agradava, no l’han acabat de trobar molt pràctica pel fet d’haver d’estar utilitzant en la 
lectura del còmic el dispositiu mòbil, ja que s’acabava fent pesat. Però això com en 
totes les coses noves, cal donar temps al temps i que els usuaris s’acostumin més a la 
utilització en la seva vida diària a l’ús de les aplicacions de realitat augmentada. 
 
Per tant, Comics AR és una aplicació forta i amb una idea bona, però la seva viabilitat 
en el món dels còmics, no serà d’entrada molt factible. Caldrà deixar passar el temps i 
que els usuaris de smartphones s’acostumin a l’ús d’aquest tipus d’aplicacions. 
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13. ANNEXOS 
 
13.1 Annex I: Enquesta 
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Figura 23. Enquesta 
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13.2 Annex II: Anàlisi qualitatiu de la competència (aplicacions de realitat augmentada)5 

                                                 
5 Fonts: (Marvel Comics, 2014a), (G-maps, 2011), (Zooburst LLC, 2014), (Munnerley, 2012), (Sententis, 2013), (Mentes Digitales, 2013), (Mentes Digitales, 2013a) 

Nom Logo Sistema 
Operatiu 

Característiques Disseny Preu Idiomes Valoració 

 

 

Marvel AR 

 

 

 

 

- Android 

- iOS 

- 3D shorts 

- Video Recaps 

- Character Bios 

- Comentaris exclusius 

- Art exclusiu 

- Fragments de seqüències 

-Contingut dels marcadors 
pobre. 

-Costa moltísim que 
llegeixi els marcadors que 
contenen la realitat 
augmentada. 

-Va malament, es penja. 

-Problemes 
d’incompatibilitat amb LG 
L5X, HTC One S. 

 

 

Gratuïta 

 

 

Anglès 

 

 

2,8/5 de 
1.333 

usuaris 

 

ZooBurst 
 

 

- iOS 

- Creació de llibres 
interactius en 3D 

  

Gratuïta 

 

Anglès 

No hi ha 
suficients 

dades 

 

Discover 
More AR  

 

- Android 

- iOS 

- Vídeos sobre els 
continguts addicionals dels 
articles de la revista 
Discover More en 3D 

  

Gratuïta 

 

Anglès 

No hi ha 
suficients 

dades 
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Mediaplanet 
AR Reader  

 

- Android 

- Continguts de realitat 
augmentada de la revista 
Mediaplanet's Mobile 
Technologies 

  

Gratuïta 

 

Anglès 

 

3/5 de 4 
usuaris 

 

Illustrated 
AR  

 

- Android 

- Continguts de realitat 
augmentada 

  

Gratuïta 

 

Anglès 

3,9/5 de 
122 

usuaris 

Inmobilia 
Realidad 

Aumentada 
 

 

- Android 

- iOS 

- Realitat augmentada per 
a la revista Inmobilia 

- Contingut baix. 

- Només obre la càmera, 
no funciona. 

 

Gratuïta 

Castellà 

Anglès 

Alemany 

 

1/5 de 2 
usuaris 

Publinews 
Realidad 

Aumentada 
 

 

- Android 

-iOS 

- Continguts de realitat 
augmentada d’un diari 

- Contingut baix. 

- Temps d’espera llarg al 
carregar el contingut. 

- Entra en bugs. 

 

Gratuïta 

Castellà 

Anglès 

Alemany 

 

2,9/5 de 
81 usuaris 

Taula 6. Anàlisi qualitatiu de la competència (aplicacions de realitat augmentada) 
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13.3 Annex III: Anàlisi qualitatiu de la competència (Editorials)6 
 

Nom Logo Expansió Preu mig 
còmics 

Còmics 
en RA 

Glénat Editions 
SA  

Espanya, França (Grenoble), 
Bèlgica (Brussel·les) i Suïssa 
(Nyon) 

Mig No 

  

Norma Editorial  

Espanya (seu a Barcelona) Mig No 

 

Editorial Panini 

 

 

 

Itàlia (seu a Mòdena), 
Alemanya, Argentina, Austràlia, 
Brasil, Bolívia, Xile, Egipte, 
Xina, Colòmbia, Epanya, Estats 
Units, França, Guatemala, 
Països Baixos, Japó, Marroc, 
Mèxic, Perú, Regne Unit, Suïssa 
i Venezuela 

 

Mig 

 

No 

Marvel Comics 

 

Estats Units, Argentina, 
Espanya, Mèxic, Perú, Equador, 
Xile 

Alt Sí 

Taula 7. Anàlisi qualitatiu de la competència (Editorials) 

                                                 
6 Fonts: (“Glénat Editions,” 2013), (“Norma Editorial,” 2014), (“Editorial Panini,” 2014), (“Marvel Comics,” 2014) 
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13.4 Annex IV: Tarifes de PPC i SEO d’atCreativa 
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Figura 24. Tarifes de PPC i SEO d’atCreativa (atCreativa, 2014) 
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13.5 Annex V: Tarifes de publicitat en autobusos estàndards 

 
Figura 25. Tarifes de publicitat en autobusos estàndards (PROmedios, 2014) 
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13.6 Annex VI: Pla de màrqueting 
 

 
Figura 26. Pla de màrqueting
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13.7 Annex VII: Personatges en 3D de One Piece en RA7  
 
Luffy 

  

  
Figura 27. Luffy 

 
 
 

                                                 
7 Fonts: (06hypersonic60, 2012), (Cangini, 2014) 
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Zoro 

 
Figura 28. Zoro 
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Sanji 

 

Figura 29. Sanji 
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Usopp 

Figura 30. Usopp 
 
 
 
 
 
 



 

 56

 
Nami 

  
Figura 31. Nami 
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Nico 

  

  
Figura 32. Nico 

 
 
 
 
 
 



 

 58

 
Chopper 

  

  

Figura 33. Chopper 
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Franky 

 

Figura 34. Franky 
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Brook 

 

Figura 35. Brook 
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Vivi 

  

  
Figura 36. Vivi 
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Ace 

  

  
Figura 37. Ace 
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Going Merry 

  

Figura 38. Going Merry 
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13.8 Annex VIII. Prototip de Comics AR utilitzant un còmic de One 
Piece 
 

 

  

 
Figura 39. Còmic One Piece amb RA 
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13.9 Annex IX. Marcadors8 
 
Marcador Luffy 
 

 

Figura 40. Luffy Marcador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Fonts: (“Póster One Piece,” 2014),  (“Vivi One Piece,” 2014), (“Ace One Piece,” 2014), (“Going 
Merry,” 2014) 



 

 66

Marcador Zoro 
 

 
Figura 41. Zoro Marcador 

 
 



 

 67

Marcador Sanji 
 

 
Figura 42. Sanji Marcador 
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Marcador Usopp 
 

 
Figura 43. Usopp Marcador 
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Marcador Nami 
 

 
Figura 44. Nami Marcador 
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Marcador Nico 
 

 
Figura 45. Nico Marcador 
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Marcador Chopper 
 

 
Figura 46. Chopper Marcador 
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Marcador Franky 
 

 

Figura 47. Franky Marcador 
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Marcador Brook 
 

 

Figura 48. Brook Marcador 
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Marcador Vivi 
 

 

Figura 49. Vivi Marcador 
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Marcador Ace 
 

 

Figura 50. Ace Marcador 
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Marcador Going Merry 
 

 
Figura 51. Going Merry Marcador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 77

Marcadors vinyetes del còmic de One Piece 
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Figura 52. Vinyetes còmic Marcador (Oda, 2008) 
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13.10 Annex X: Oficina Comics AR 
 

 
Figura 53. Oficina (“Habitaclia.com,” 2014) 

 
13.11 Annex XI: Processos, funcions i responsables 
 

Processos Tasques Tipus Responsable 
 

Direcció 
Definir i gestionar objectius 
estratègics 

Recurs propi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament de 
Direcció 

Monitoritzar i gestionar 
departaments 

Recurs propi 

Aspectes legals Recurs propi 
 
 

Vendes 

Definir estratègies de 
vendes 

Recurs propi 

Identificació de productes 
substitutius 

Recurs propi 

Promoció i venda en fires Recurs propi 
Informe de vendes Recurs propi 
Monitoritzar processos de 
vendes 

Recurs propi 

 
Recursos 
Humans 

Seleccionar i contractar Recurs propi 
Gestionar nòmines Recurs propi 
Informe de RRHH Recurs propi 
Monitoritzar processos de 
RRHH 

Recurs propi 

 
 

Finances 

Gestionar tresoreria Externalització 
Comptabilitat financera Externalització 
Informe financer Externalització 
Monitoritzar processos 
financers 

Externalització 

 
 

Sistemes 

Definir requisits aplicació Recurs propi  
 

Departament 
Desenvolupament aplicació Recurs propi 
Manteniment aplicació Recurs propi 
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d’Informació Informe de sistemes 
d’informació  

Recurs propi d’Informàtica i 
Disseny 

 Monitoritzar processos TIC Recurs propi 
 
 
 

Màrqueting 

Definir estratègia de 
màrqueting 

Recurs propi  
 
 

Departament de 
Màrqueting 

Estudiar el mercat Recurs propi 
Gestionar la publicitat on-
line 

Externalització 

Gestionar publicitat  Recurs propi 
Gestionar esdeveniments Recurs propi 
Informe de màrqueting Recurs propi 
Monitoritzar màrqueting Recurs propi 

Taula 8. Processos, funcions i responsables 
 
13.12 Annex XII: Tarifes d’Ilia Consultoria 
 

 
Figura 54. Tarifes d’Ilia Consultoria (Ilia Consultoria, 2014) 
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13.13 Annex XIII: Mobiliari i Utillatge 
 

 
Figura 55. Ikea (Ikea, 2014) 
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13.14 Annex XIV: Pla Financer 
 

 
Figura 56. Pla Financer 
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13.15 Annex XIV: I. Despeses de personal 
 

 
Figura 57. Despeses de personal 

 
13.16 Annex XIV: II. Lloguers 
 

 
Figura 58. Lloguers 
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13.17 Annex XIV: III. Subministres 
 

 
Figura 59. Subministres 

 

13.18 Annex XIV: IV. Externalització 
 

 

Figura 60. Externalització 
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13.19 Annex XIV: V. Altres 
 

 
Figura 61. Altres 
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13.20 Annex XV: Previsió de Vendes 
 

 
Figura 62. Previsió de vendes
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13.21 Annex XVI: Balanç 
 

 
Figura 63. Balanç 
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13.22 Annex XVII: Indicadors de rendibilitat  
 

Tipus Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Òptim Anàlisi 
 
 

Ratios 
d’Explotació 

 
Creixement 

 
32,91% 

 
1,37% 

 
149,56% 

 
-2,07% 

 
74,35% 

 
Alt 

Al quart any hi ha una forta davallada 
degut a que l’any anterior s’han 
obtingut 100.000 € de la venda de 
Comics AR a una editorial. Al cinquè 
any torna a haver-hi una altra, per tant 
el creixement del negoci anirà 
incrementant. 

EBIT -13.345,93 -182.517,2 -108.200,4 -96.001,18 -4.069,28 Alt L’EBIT dóna valors massa baixos, per 
tant, Comics AR no és del tot rentable 
ja que no es generen suficients 
beneficis.  

EBITDA -12.789,26 -175.837,16 -101.520,36 -89.321,14 2.610,76 Alt A partir del cinquè any s’obtindran 
valors positius. 

 
 
 

Ratios de 
Balanç 

Endeutament -2,75 -1,17 -5,80 19,50 2,48 0,5-0,6 L’endeutament és molt elevat. 
Qualitat del 

Deute 
0,82 0,92 0,98 0,99 1 Baix La qualitat del deute no és del tot bona, 

per anar bé hauria de ser inferior. 
Liquidesa -0,52 -0,96 -0,19 0,04 0,40 2 No hi ha gaire liquidesa, és perillós. 
Tresoreria -0,52 -0,96 -0,19 0,04 0,40 1 El llindar de la tresoreria es troba baix, 

al cinquè any augmenta però tot i així 
és perillós. 

 
TIE 

 
-125,71 

 
-145,82 

 
-111,27 

 
-142,82 

 
-11,65 

 
Alt 

Uns nivells negatius indiquen que no 
s’estan generant suficients diners i 
s’hauria de demanar un préstec o treure 
en efectiu la quantitat suficient per a 
pagar la diferència.    

Capacitat de -9,70 -14,21 -12,19 -20,75 -153,05 Alt La capacitat per a retornar el préstec de 
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Devolució de 
Préstecs 

 l’ICF serà nefast, a mesura que 
transcorren els anys empitjora. 

 

Taula 9. Indicadors de rendibilitat 
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13.23 Annex XVIII: Anàlisi DAFO 
 

 
Figura 64. DAFO 

 
13.24 Annex XIX : Logo Comics AR 
 

 
Figura 65. Logo Comics AR (“One Piece Comic,” 2014) 
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