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Resum
Aquest projecte proposa una nova forma de gestionar l’estacionament a la via pública
aprofitant les avantatges que la tecnologia d’identificació per radiofreqüència aporta.
Tot això emmarcat en el context de Smart City com a ciutat del futur i Barcelona com
un referent en el camp la qual cosa la fa ideal candidata per iniciar aquest projecte.
Emprarem antenes i lectors RFID, juntament amb una aplicació mòbil que els gestioni,
per equipar vehicles verificadors capaços de llegir i interpretar les etiquetes
identificadores dels vehicles estacionats. De la mateixa forma els vehicles de control
incorporaran un parell de càmeres per aconseguir verificar també els usuaris del sistema
tradicional. Al mateix temps crearem una aplicació per facilitar el telepagament i gestió
del temps d’aparcament restants que tot usuari podrà descarregar.
En resum, la nostra solució tecnològica pretén aconseguir una lectura non-stop que
permeti disminuir el temps entre lectures i els recursos necessaris per tal portar un
control lo més eficient possible, assistit per les tecnologies del moment, al mateix temps
que augmenta el bon funcionament del servei i la satisfacció de l’usuari final.
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Abstract
This project proposes a new way to manage parking in the street using the advantages
that RFID technology brings. All framed in the context of Smart City as the city of the
future and Barcelona as a leader in the field which makes it an ideal candidate to start
this project.
We will use RFID readers and antennas, along with a mobile application that manages
to equip vehicles verifiers able to read and interpret labels identifying the parked
vehicles. Likewise controlled vehicles incorporate a pair of cameras to get users also
verify the traditional system. At the same time we will create an application to facilitate
the management and payment of the remaining parking time that any user can
download.
In summary, our technological solution aims to achieve a non-stop reading in order to
reduce the time between readings and resources to take control it as efficiently as
possible, aided by the technologies of the time, while increasing the performance of the
service and the satisfaction of the end user.
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Prefaci
Sempre he tingut facilitat per imaginar solucions alternatives als reptes que se m’han
anat presentant. Un dels meus desitjos es aprofitar aquesta imaginació per crear
solucions tecnològiques que puguin servir per facilitar les coses a la gent.
La tecnologia RFID presenta una infinitat de possibilitats per innovar amb propostes que
ens ajudin a fer el dia a dia una mica més fàcil, aquest treball en presenta una d’elles.
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1. RESUM EXECUTIU
Barcelona afronta el futur apostant per la innovació. És per això que la ciutat és un dels
estendards europeus pel que fa a Smart City, el referent pels propers anys com a model
de ciutat eficient i sostenible.
Smart City és un concepte d’importància creixent en el camp de les TIC. I la gestió
eficient de l’aparcament públic, un objectiu assolible alhora que molt desitjable, tant per
les institucions com pels usuaris del servei. Optimitzant així el servei i alhora apropant la
societat del present als avenços del futur.
Amb aquest objectiu neix la nostra empresa Esfera, enfocada al desenvolupament de
projectes TIC de caire innovador.
L’empresa resulta de la voluntat de tres estudiants del Grau d’Enginyeria Telemàtica de
la Universitat Pompeu Fabra per realitzar projectes que aportin valor a la societat.
En el cas que es refereix aquest treball, el nostre projecte consisteix en un parell
d’aplicacions Android per a smartphone (posteriorment per a Apple), una destinada als
treballadors de l’ajuntament que revisen el pagament de l’estacionament en zona blava i
verda, així com una altra pels usuaris del servei d’aparcament.
Pretenem així facilitar, tant la part del pagament per part del consumidor, com la
verificació d’aquest per la empresa que gestiona el servei.
Pel que fa al funcionament del sistema, l’empresa Barcelona de Serveis Municipals
(empresa amb total participació per par de l’ajuntament de la ciutat), equiparà amb un
cotxe o motocicleta i un smartphone al treballador. El telèfon incorporarà pel port microUSB (port de carrega del telèfon) una antena lectora d’etiquetes (RFID). Per altra
banda, els usuaris que utilitzin el nostre sistema disposaran d’una etiqueta RFID
enganxada a la porta o la roda del seu vehicle estacionat.
La tecnologia RFID consisteix és un sistema de lectura i emmagatzematge d’informació
per radiofreqüència (de forma remota) format per etiquetes i antenes lectores que obren
les portes a una infinitat d’oportunitats per facilitar rutines.
Aquesta etiqueta disposarà d’un codi personal (per exemple la mateixa matricula del
cotxe) i un dipòsit de saldo associat, (guardat a una base de dades) que el usuari podrà
fer augmentar mitjançant l’aplicació destinada a tal efecte.
Aquesta etiqueta pot incorporar la data de caducitat de la ITV, o si el vehicle té una
denuncia per robatori, entre altres complements possibles. Aprofitant la tecnologia RFID
per cerca d’una forma eficient vehicles robats o buscats per la policia.
El treballador de l’ajuntament passarà amb el vehicle i el telèfon equipat amb la nostra
aplicació i una antena RFID, tal i com hem comentat anteriorment, i anirà llegint que els
usuaris de les àrees de pagament tinguin saldo.
Per donar resposta a la simultaneïtat d’ús amb el sistema actual de tiquet de paper, el
vehicle verificador incorporarà dues càmeres que verificaran que l’usuari ha optat pel
mètode tradicional de pagament. D’aquesta forma podrem coexistir amb els sistemes de
comprovació actuals.
De totes formes l’objectiu es la totalitat de gestió i, per tant, oferirem fórmules per
incentivar l’increment d’usuaris partidaris al nostre sistema per aconseguir aquesta major
implantació al mercat així com obtenció de resultats econòmics positius per part del
projecte. Emprant com a mètodes de finançament la publicitat en les aplicacions i els
vehicles de control, així com la remuneració per part del consistori resultant del servei
de manteniment i atenció al client que incloem amb el nostre producte.
5

En conclusió, pretenem oferir una solució integral de gestió de l’aparcament al carrer
que resulti atractiva per les dues parts. Oferint a l’empresa gestora un increment de
recaptació alhora que una reducció important de despeses de personal, i una millora en la
disponibilitat de places i facilitat en el pagament als usuaris del servei.
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2. Emprenedor o equip emprenedor
El nostre equip de treball està format per tres estudiants d’últim any d’Enginyeria
Telemàtica a l’ESUP - Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. Tots tres som
socis cofundadors i ens pertoca una tercera part de l’empresa de desenvolupament de
solucions tecnològiques innovadores anomenada Esfera.
El primer integrant de l’equip, en Ferran Utrillo Sentís, sempre ha tingut molt clar com
s’ha de treballar per obtenir uns bons resultats acadèmics i alhora sap escoltar els
consells valuosos d’algú que sap que realment complementa les seves idees. La
planificació eficient de les tasques així com la capacitat de deixar-se assessorar,
juntament amb una gran facilitat per la comunicació dinàmica amb altres persones són
atributs propis de la seva persona. Sap resoldre de forma metòdica gran varietat de
problemes amb una gran eficiència tant en temps com en nivell dels resultats.
En la actualitat cursa el conveni de pràctiques a una empresa de monitorització de la
qualitat de vídeo que reben els usuaris de les empreses clients que contracten els seus
serveis. La empresa s’anomena Nice People At Work i en Ferran s’encarrega de testejar
el codi que els programadors creen.
El segon membre és en Rachid Bouajaja Jaddi. D’un perfil més tècnic destaca
principalment per tenir una gran facilitat per aprendre coses noves. En el camp de la
programació sempre ha sigut un alumne avantatjat i continua formant-se i madurant els
seus coneixements alhora que pretén ampliar els llenguatges que sap emprar.
En Rachid realitza simultàniament amb el final dels seus estudis el conveni de pràctiques
a l’empres T-Systems on es dedica a la gestió d’incidències de l’Institut Català de la
Salud.
Y finalment, jo mateix, Sergio Huerta Villahoz, completo l’equip. Aporto una visió
creativa, ajudant a resoldre els problemes d’una forma innovadora i amb valor afegit.
També tinc facilitat per coordinar les tasques a fer, així com per treballar en equip.
Des de petit he tingut molt interès per tot el que fa al món de la informàtica, i any rere
any he anat millorant i ampliant els meus coneixements els quals em són de gran ajuda
com a complement per a desenvolupar els projectes amb rigor.
Actualment estic cursant les pràctiques a l’empresa Ficosa Internacional al departament
de Qualitat Corporativa coordinant la implantació d’un nou sistema automàtic per
mostrar els indicadors que el departament monitoritza.
Tots tres ens coneixem bé des de el primer curs, i tenim facilitat per treballar plegats.
Al mateix temps també disposem de la confiança suficient com per dirigir dubtes o
requeriments l’un a l’altre, de tal forma que aconseguim que els projectes es cenyeixin
molt a la idea que tenim. Tenim també una llarga trajectòria del treballs en grup
realitzats plegats amb èxit i diligència. El grup disposa d’una gran diversitat de perfils ja
que cadascú destaca en un àmbit concret, però que alhora tots tenim els coneixements
necessaris per desenvolupar els projectes tecnològics que plantegem.
Pel que fa als diferents perfils, em disposat els membres del grup a les àrees de gestió
més adients, cobrint en l’actualitat els requeriments necessaris per completar els
projectes que tenim en ment i fer-los realitat.
Així doncs tots tres realitzarem tasques tant de desenvolupadors del projectes com de
gestió de l’empresa. Però, tot i així, en Ferran serà el responsable de l’àrea d’empresa, en
7

Rachid del desenvolupament i jo m’ocuparé de la ideació, disseny i planificació de nous
projectes.
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3. Descripció de la idea i l’oportunitat de negoci
Avui en dia ningú vol perdre temps en tasques que, mitjançant les noves tecnologies, es
poden realitzar d’una forma assistida i totalment eficient.
El temps del que disposem és per tothom quelcom d’un gran valor, per aquest motiu
estan sorgint un nombre creixent d’aplicacions mòbils que faciliten la feina de multitud
de tasques. La utilització d’aquest software t’ajuda a realitzar la tasca que necessitis de
la millor forma possible, perquè tu només et tinguis que preocupar en el que resulta
realment important i no hagis de perdre temps en tràmits trivials.
Uns d’aquests tràmits és la cerca i pagament de l’estacionament al carrer, tasca molt
important pel dia a dia d’un gran nombre d’habitants dels grans nuclis urbans. Així com
també ho és la gestió del correcte ús del mateix per a les empreses gestores del servei.
L’escenari recent no permetia fins l’últim any cap forma de pagament que no fos el
parquímetre tradicional, amb el conseqüent cost dels tres mil tres-cents parquímetres que
poblen per exemple la ciutat de Barcelona i alhora obligant al client a desplaçar-se fins a
un cada cop que vulgui pagar o ampliar l’horari.
Actualment existeixen un parell d’aplicacions (ApparkB i Telpark) que permeten el
telepagament mitjançant un dispositiu mòbil apropant al client la forma de pagament per
temps d’ús del servei. Pel que fa a la gestió del servei per part de la empresa propietària
de la concessió, actualment es realitza mitjançant agents de control (a la ciutat de
Barcelona concretament tres-cent noranta) que han de cobrir, a peu i motocicleta, les
zones que s’encarreguen de vigilar.
En resum, existeixen alternatives al pagament al parquímetre en la actualitat, però no
ofereixen formules pel que fa a la comprovació del pagament del servei d’una forma
automatitzada.
La nostra proposta es diferencia de la competència al innovar pel que fa al control,
oferint un sistema que serveix per controlar d’una forma optimitzada l’explotació de la
activitat. El nostre projecte també ofereix, per altra banda, el mateix que aporten les dues
alternatives citades anteriorment pel que fa a les facilitats de pagament i càlcul del temps
disponible per l’usuari.
Així doncs ens posicionem en donar resposta a la ineficient forma actual de control, amb
la particularitat de oferir o poder conviure, si s’escau, amb els sistema clàssic i també
amb les alternatives de telepagament.
En aquest escenari resulta important definir un sistema adient per ajudar tant al client
com al gestor del servei amb la finalitat de que ambdós gaudeixin del confort de saber
que les seves demandes es garanteixen amb una alta eficiència.
El nostre parell d’aplicacions més equipament dels vehicles verificadors permet la gestió
íntegra del sistema d’aparcament al carrer, optimitzant tant el pagament com el control
d’aquest. Amb la finalitat de reduir costos de personal i augmentar la recaptació a la
empresa gestora i facilitar el pagament i oferir descomptes als usuaris del servei que
optin pel nostre sistema.
El nostre producte pretén gestionar de manera completa tot el que envolta a les àrees
d’aparcament de pagament al carrer. Tot això fent ús adient de les noves tecnologies,
formades per les aplicacions mòbils i l’RFID, sistemes capaços de facilitar al màxim
exponent la gestió y ús d’escenaris adients per a l’aplicació d’aquesta tecnologia.
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La tecnologia RFID consisteix en un sistema de lectura i emmagatzematge d’informació
per radiofreqüència (de forma remota) format per etiquetes1 (que els usuaris enganxaran
als seus vehicles) i antenes lectores (ubicades als vehicles de control de l’empresa
gestora) que obren les portes a una infinitat d’oportunitats per facilitar rutines.
Aquesta etiqueta disposarà d’un codi personal (per exemple la mateixa matricula del
cotxe) i un dipòsit de saldo associat, (guardat a una base de dades) que el usuari podrà
fer augmentar mitjançant l’aplicació que crearem destinada a tal efecte.
Aquesta etiqueta pot incorporar també la data de caducitat de la ITV, o si el vehicle té
una denuncia per robatori, entre altres complements possibles.
Aprofitant així els beneficis de la tecnologia RFID per cercar d’una forma eficient
vehicles robats o buscats per la policia.
Existeixen tres tipologies d’antenes segons las seves freqüències d’operativitat:2
 LF (low frecuency/baixa freqüència): curtes distancies (uns 10cm), baixes taxes
de transmissió però major tolerància a interferències.
 HF(high frecuency/alta freqüència): operen entre els 10 cm i el metre, millors
taxes de transmissió però molt sensible a interferències de radio.
 UHF(ultra high frecuency/ultra alta freqüència): fins a 12 metres d’abast, 60
cops més eficients que las HF però la més sensible a interferències.
Pel que fa a las etiquetes EPC (Electronic Product Code) emprarem las més restrictives,
de classe 0 o sols lectura i a la hora d’escollir entre actives o passives3 ens decantarem
per les segones pel seu millor cost, manteniment i idoneïtat pel nostre sistema.
Com he dit amb anterioritat, crearem dues aplicacions mòbils. La primera destinada a
facilitar el pagament al client. Així doncs el que vulgui fer servir el nostre sistema
l’haurà de descarregar al seu dispositiu. La segona en canvi la portaran instal·lada els
dispositius mòbils dels vehicles de control. Aquesta aplicació es connectarà amb l’antena
RFID situada a l’exterior del vehicle per tal de llegir les etiquetes dels vehicles
estacionats i anirà llegint que els usuaris de les àrees de pagament tinguin saldo.
També contemplarem un escenari on, durant un temps, s’hagi de conviure amb el
sistema tradicional de tiquets fins que la migració cap al nostre sistema es completi amb
èxit.
Pel que fa als mecanismes de protecció de la idea, hem llegit escrits que la “Oficina
Española de Patentes y Marcas” posa a disposició a la seva pàgina web. D’aquesta
forma em cregut que la nostra situació resulta ser un model d’utilitat, tot i així i amb la
finalitat de ésser tutelats en els diferents passos i requeriments necessaris, contactarem
amb un advocat especialista en el camp per tal d’assegurar una correcta gestió.
Finalment resulta adient citar que en el context de la ciutat intel·ligent (Smart City),
Barcelona representa un referent a nivell mundial. així doncs creiem que la ciutat serà un
bon inici per una futura expansió en ciutats o poblacions que apostin per el que es
postula com la ciutat del demà.
També la creiem ideal com a punt d’inici degut a que els tres socis de l’empresa vàrem
néixer aquí i hi som residents en l’actualitat. Així doncs tenim relativament major
1

Existeixen 6 classes d’etiquetes que van de més restrictives a més possibilitats de comunicació. Des de la
que nosaltres emprarem que es grava en la fabricació un codi de només lectura, l’anomenada classe 0, fins
la classe 5 amb comunicació amb altres etiquetes tant passives com actives.
2
Impinj Resources. The Different Types of RFID Systems.
3
Etiqueta activa: integra sistema d’alimentació propi.
Etiqueta passiva: s’alimenta del camp electromagnètic generat per l’antena lectora.
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facilitat per accedir a informació així com per poder establir els contactes necessaris,
ambdues coses tant importants per al desenvolupament del projecte.
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4. Anàlisi de l’entorn i del sector
Un cop tenim definida la nostra idea al entendre que existeix una oportunitat de negoci
que la nostra empresa pot satisfer, cal estudiar tot el que li envoltarà per tal d’aprofitar al
màxim els punts positius i evitar els negatius. Això inclou tant els factors externs que
l’empresa no pot controlar però que en canvi l’afecten, l’anomenat entorn, així com les
característiques del sector al qual pertany.

4.1. Anàlisi de l’entorn
En primer lloc estudiarem en detall els diferents elements que sense formar part del
sector influeixen en l’èxit o fracàs empresarial. Els factors a analitzar són els següents:

a) Factors legals
En primer lloc veurem els factors de caire legal que afecten el dia a dia de la nostra
trajectòria comercial.
Citem a continuació un recull de decrets, lleis i normes que hem de conèixer i complir:
 Código de Comercio Real decreto de 22 de agosto de 1885.
Conjunt de normes que regulen las relaciones mercantils.
 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Recull l’ordenament tributari on figuren les regulacions en la relació entre
l’Administració Tributària i els contribuents.
 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Planteja un règim totalment liberalitzat de la prestació de serveis i la explotació
de xarxes de telecomunicacions.
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores
Marca els drets i garanties mínimes dels teballadors per compte aliè a Espanya.
 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Per a una economia de mercat realista s’han de regular els instruments que
garanteixin una lliure competència ens els diferents sectors de l’activitat
econòmica.
 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Llei que defensa els drets que s’atorguen a autors i les seves obres. Protegint de
la reproducció incontrolada de les mateixa.
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Garanteix la confidencialitat de les dades entregades por persones físiques
preservant el seu honor i intimitat.
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 Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.
Destinada a protegir els signes distintius mitjançant la Oficina Española de
Patentes i Marcas.

b) Factors polítics
Des de l’àmbit polític i de les administracions públiques s’ofereixen una sèrie d’ajudes
econòmiques i guies, al mateix temps que es fixen agendes digitals, tot amb la finalitat
de proporcionar facilitats a l’emprenedor a l’hora de posar en pràctica la seva idea
empresarial.
Tot i així la sensació des de el punt de vista de l’interessat es que arriben tard i no se’ls
treu tot el profit que es podria. Ja que mentre per una banda es vol afavorir
l’emprenedoria amb las ajudes anteriorment citades, per altra banda les polítiques
econòmiques de la zona euro són més aviat de contenció de la despesa pública i tenen
com a resultat la conseqüent reducció del nombre i quantia de les subvencions públiques.
Dit això, cal esmentar que en la ciutat de Barcelona, tant l’ajuntament de la ciutat amb la
creació de l’agencia Barcelona Activa, com la Generalitat de Catalunya amb la
homònima ACCIÓ (Agencia per la competitivitat de l’empresa), el portal Catalunya
emprèn (portal de creació d’empreses de la Generalitat de Catalunya) i les ajudes , han
tingut una bona actitud , tot i els impediments que la situació econòmica actual ha
comportat.
Relacionat amb l’apartat anterior, la relativament recent aprovació de la Llei 14/2013
coneguda altrament com la Ley de Emprendedores planteja un escenari que, tot i com
em dit abans resulta millorable, presenta una sèrie de avantatges fiscals, disminucions de
quotes i mecanismes per atreure inversors, molt favorable tot plegat al sorgiment de
noves empreses.

c) Factors econòmics
Per tots es coneguda, ja que ens afecta a tothom d’alguna o altra forma, la situació
economicofinancera de crisis mundial que vivim des de l’any 2008 i que tot i els recents
rumors de lleugera recuperació sembla que ens acompanyarà encara força temps.
L’economia Española va quedar especialment afectada al estar bassada en gran part en
els llocs de treball i beneficis a la indústria de la construcció, que amb la fallida del
sector immobiliari va deixar molta gent al carrer i el motor de l’economia del país tocat
de mort.
Aquesta conjuntura afecta directa i indirectament a tot el sistema econòmic del país i
repercuteix per tant a la hora de poder gaudir de subvencions públiques.
També els bancs son més primmirats a la hora de concedir préstecs ja que el sistema
financer s’ha vist afectat en igual mesura des de la crisi produïda per les hipoteques
subprime, originada als estats units i que amb el posterior salt oceànic va ser la metxa
que va encendre la davallada econòmica global.
Veiem a continuació l’evolució del crèdit des de l’any d’inici de la crisi fins al 2013.
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Figura 1.Crèdi interanual per sector d’activitat

Font. Banco de España. Boletín Económico
Observem també els devastadors efectes dels factors econòmics sobre les petites i
mitjanes empreses. Amb més del doble de probabilitats d’impagament d’un crèdit que
una gran companyia. Com les dures condicions de la situació repercuteixen en l’èxit de
les empreses al mateix temps que s’entén com la major par de les noves empreses
fracassen.

Figura 2.Probabilitat d’impagament

Font. Banco de España. Boletín Económico
Per altra banda, les demandes econòmiques de l’estat han obligat a aquest a fixar nous
impostos que dificulten encara més el dia a dia dels contribuents. Tot això, juntament
amb la congelació dels salaris i augment del nombre d’aturats, ha creat un cercle viciós
que ha accentuat la diferencia entre classes socials, ja que gran part de les mesures
adoptades per l’estat han tingut major repercussió a las classes menys afavorides.
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Aquesta situació no permet que la gran majoria de la població opti per despeses més
prescindibles i els obliga a escollir en molt dels casos, la qual cosa provoca una reducció
de l’economia del país.
També les empreses es ressenten d’aquestes polítiques fiscals. No pas las grans
companyies que poden i saben com pagar el mínim a algun país seductor, sinó les petites
i mitjanes empreses perquè dificulten el creixement de l’empresa i la contractació de
nous empleats.

d) Factors tecnològics
Com he explicat amb anterioritat al resum executiu, Barcelona està molt ben posicionada
a l’escena internacional de les noves tecnologies. És una ciutat inquieta en aquest àmbit i
des de les administracions locals han sabut atreure l’atenció dels organitzadors dels
esdeveniments tecnològics més importants. Dels quals en destaquen el MWC (Mobile
World Congress) o el SCEWC (Smart City Expo World Congress). Ambdós són cites de
renom mundial en el calendari de congressos sobre noves tecnologies de tot el món.
El Mobile World Congress és el congrés anual que reuneix a les empreses més
importants de tot el món del sector de la telefonia mòbil. Aquest atrau a un gran nombre
d’usuaris i congressistes, generant un gran volum de negoci i llocs de treball durant els
dies que dura el simposi. Molts són els sectors que reben el flux d’ingressos extres que
se’n deriven, de l’afluència de persones que no resideixen a la ciutat.
L’any passat va aconseguir generar un impacte de gairebé 400 milions d’euros, fins a
12.361 llocs de treball temporals i al mateix temps va situar la taxa d’ocupació de les
places hoteleres per sobre del 90 %.4
Per altra banda, Barcelona aposta fort per las noves tecnologies i la innovació. Un clar
exemple es el projecte BCN Smart City, el qual engloba un gran nombre de propostes
innovadores que l’ajuntament de la ciutat dona suport. Aquestes polítiques potenciadores
del sector l’han posicionat com un referent mundial al respecte essent la quarta Smart
City més important d’Europa i desena del planeta.
Fruit de tot això han sigut els nombrosos projectes d’innovació que ha impulsat, així
com que la ciutat hagi acollit la celebració del Smart City Expo World Congress.
Aquest serveix per a reunir a més de dos centenars d’empreses i el doble d’ajuntaments
de ciutats de tot el món, per veure les novetats pel que fa a la ciutat del futur. Una ciutat
innovadora, eficient i sostenible, que aprofita les noves tecnologies en favor del ciutadà i
de l’estalvi energètic i econòmic.5
Pel que fa a la situació de les TIC, aquestes es troben en plena expansió i gaudeixen d’un
moment immillorable. Ho evidencia l’última enquesta sobre el tema de l’INE 6, on
figura el clar augment dels usuaris amb accés internet. I encara d’una forma més notòria
els que ho fan des de dispositius mòbils com els telèfons intel·ligents o les tauletes, cito
textualment: “Por primera vez en España hay más usuarios de Internet (76,2%)
que de ordenador (73,3%). El 77,1% de los internautas accedieron a Internet mediante
el teléfono móvil”.
4

El Mobile World Congress copa las reservas de apartamentos vacacionales en Barcelona, EuropaPress.19
de Gener de 2015.
5
Smart City Expo Word Congress: exposició internacional sobre les novetats pel que fa tecnologies de la
ciutat intel·ligent.
6
Mujeres y Hombres en España. Ciencia y tecnología, sociedad de la información. INE. 21 de Maig de
2014.
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Tot això ens indica que la gent cada cop compra i utilitza més dispositius mòbils. A
conseqüència d’aquesta tendència resulta evident una predisposició a emprar els nous
sistemes integrats en aquests dispositius que permetin facilitar la realització de tasques
diàries. Per tant, preveiem una bona penetració tant del nostre sistema de pagament
telemàtic per part dels usuaris finals, com de l’aplicació de control per part del personal.

e) Factors ecològics
La nostra companyia adquirirà un seriós compromís amb el medi ambient intentant
sempre ser un exemple com a empresa moderna, conscienciada i responsable en aquest
aspecte.
Per això promourem mesures que permetin que la nostra activitat generi el mínim
d’impacte a la natura. En el cas que pertoca a aquest pla de negoci, com a conseqüència
de la implantació del nou sistema que proposem, eliminaríem els comprovants de paper
que s’utilitzen avui en dia per validar el pagament de l’aparcament.
També recomanem als ajuntaments la utilització de vehicles elèctrics o híbrids com a
vehicles de control. Optant per aquest tipus de vehicles reduïm les emissions de CO2
producte de l’activitat i al mateix temps de donar exemple a la ciutadania estalviem en
carburants.
De la mateixa forma, la companyia s’auditarà periòdicament mitjançant AENOR de la
norma UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental.
Aquest estàndard verifica que la companyia realitzi les seves activitats minimitzant
l’efecte que aquesta crea al medi ambient. Reduint els residus i establint una política
raonablement ecològica.

f) Factors demogràfics
Tot i l’estabilització de la demografia a la ciutat de Barcelona des de els últims trenta
anys després del boom de principis de segle i tot i que el parc automobilístic tampoc
experimenta creixement sinó lleugeres fluctuacions a la baixa. Trobar una plaça per
estacionar el vehicle ha sigut sempre una de les preocupacions dels que es desplacen
amb vehicle a la ciutat. És en aquestes ciutats on el problema de l’aparcament té la
magnitud suficient com per pensar en introduir millores resultant de l’ajuda de les noves
tecnologies, com es el cas.
Pel que fa al parc automobilístic així com el nombre de desplaçaments en vehicle privat,
tot i que ja em dit que resta estancat, cal entendre l’efecte que ha tingut els darrers anys
de la crisi econòmica que ens acompanya des de l’any 2008, i que tot fa pensar que en
els anys futurs aquet nombre de automòbils pot reactivar-se i augmentar al mateix temps
que ho fa l’economia del país.
Aquests factors ens fan pensar que la nostra aplicació pot ja ser útil i també ser-ho en un
escenari futur per les previsions demogràfiques de la ciutat.

g) Factors socioculturals
Vivim en la era digital i just veuen la llum les primeres generacions digitals natives. Tot
fa pensar que, amb els anys, l’evolució repercutirà positivament en l’ús de les
tecnologies de la informació al anar augmentant les generacions de natius digitals al
mateix temps que les anteriors generacions, no natives, s’integren al nou escenari que les
noves tecnologies plantegen.
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Podem veure’n un exemple gràfic de l’ús d’internet a data 21 de Maig de 2014 just a
continuació:
Figura 3.Ús d’Internet als últims tres mesos.

Font. Instituto Nacional de Estadística.
A més a més, la societat s’està adaptant també de la mateixa forma que els individus.
Les empreses i organitzacions públiques i privades veuen la oportunitat d’arribar als
clients, socis o ciutadans mitjançant aplicacions mòbils, portals multimèdia, codis QR,
entre d’altres, arriben al destinatari de la informació d’una forma directa i eficient, amb
una efectivitat i abast sense comparació amb les formes tradicionals de publicitat.

4.2. Anàlisi del sector
a) Concentració/dispersió
Pel que fa a la concentració o grau de competència del sector on operarà el nostre
projecte
podem afirmar que tot i que la tendència del mercat es la creació d’aplicacions per a tot
tipus de tasques, encara existeixen grans solucions per descobrir com es el cas que ens
ocupa.
Tot això es degut a que la invenció dels dispositius mòbils intel·ligents es bastant
recent i per tant el pastís, encara que ja força explorat, presenta grans possibilitats per
descobrir.
A part d’això, les possibilitats d’implantació del nostre sistema, apte per totes les grans
ciutats del món, són molt altes i per tant permeten una varietat enorme d’escenaris.
Havent dit això, el sector on opera la nostra solució per l’aparcament presenta una
baixa concentració al existir tan sols un baix nombre d’aplicacions de telepagament i
cap de control o de control i pagament com la nostra.
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b) Barreres d’entrada/sortida
Les barreres d’entrada i sortida a un sector, són un terme sorgit del llibre “Estratègia
competitiva” de l’expert en gestió empresarial Michael Porter. Aquestes barreres
representen els obstacles tant per accedir com per abandonar una activitat en un sector
concret i han de ser estudiades prèviament per tal d’evitar-les un cop comenci tot el
procés, ja que el cost podria ser la cancel·lació del projecte o l’endeutament al no poder
abandonar-lo.
Pel que fa referencia al nostre projecte no presenta una gran inversió inicial ja que per
cada unitat de verificació només cal una web cam i una antena. A més a més d’aquest
cost també cal afegir l’equipament informàtic per el manteniment i gestió del sistema
així com els demés costos de lloguer, mensualitats i quotes típiques de tota Start-up.
Per tant amb una modesta inversió i amb el temps i esforç necessari es pot aconseguir el
que ens proposem.
Com em explicat just al subapartat anterior, al ser una tecnologia que encara just
comença a arrencar, els competidors son escassos i caldria invertir massa en màrqueting
de posicionament per aconseguir arribar a diferenciar-se dels rivals.
En canvi és una barrera d’entrada potencial la necessitat d’arribar a un acord amb
l’ajuntament per tal de oferir els nostres serveis a la seva empresa pública filial
encarregada de la gestió de l’aparcament públic. Es per tant important fixar una
estratègia atractiva pel que fa al cost final d’implantació del servei de cara a aconseguir
el vist i plau del consistori que es qui decidirà la posada en marxa o no del nostre
projecte.
El fet de dependre de l’ajuntament també té la seva part positiva ja que aporta el
personal i equipament complementari (treballadors i vehicles), el qual no corre a càrrec
de la nostra empresa i ens permet ser un producte competitiu, amb baixa inversió inicial
tant per nosaltres com pel contractant.
Aquest últim argument escenifica que també les barreres de sortida tampoc serien un
problema al tenir la possibilitat de ressituar als treballadors en el cas hipotètic d’una
fallida o obsolescència del nostre sistema.

c) Clients potencials
Els nostres clients potencials seran doncs els ajuntaments dels municipis amb un
pàrquing automobilístic suficientment gran com perquè la nostra proposta de
telepagament i control resulti atractiva i viable en comparació amb el sistema tradicional.
Així doncs existeixen un gran nombre de possibles poblacions que podrien adoptar el
nostre projecte ja només a Catalunya existeixen més de una quarantena de municipis
amb més de trenta mil habitants y més de una vintena amb més de cinquanta mil.
Començarem però intentant establir-nos, com em avançat amb anterioritat, a la nostra
ciutat natal, Barcelona, perquè és la que més coneixem, la que va motivar la idea i la que
ens resulta a priori més fàcil de negociar amb el consistori al ser estudiants d’una de les
seves universitats i també ser la ubicació de la nostra empresa.
Tot i així no descartem començar per un altre municipi si l’escenari això ho requereix, ja
que la nostra intenció es una ràpida entrada al mercat aprofitant el baix número de
competidors, al mateix temps que anem aconseguint credibilitat i renom per assolir nous
i més importants contractes amb major facilitat.
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d) Volum de facturació
Pel que fa al volum de facturació dependrà com es lògic de la població, del nombre de
places d’aparcament i la demanda de las mateixes, i també del nombre de municipis que
siguin gestionats per la nostra solució.
Per tenir una idea del que significa podem veure el cas de Barcelona on existeixen
quaranta mil places d’àrea verda, deu mil de blaves i una recaptació anual propera als
dos milions d’euros.
Aquests ingressos no serien la nostra facturació sinó una taxa mensual o anual pel
manteniment i implantació del sistema de gestió integral que oferim. Ens reservarem
també el dret a explotar espai publicitari a la aplicació, així com als vehicles de control,
etiquetes o espais de publicitat que l’ajuntament pugui cedir-nos com a part de l’acord de
col·laboració.
Veiem a continuació el cost del manteniment de l’escenari actual el qual el nostre model
de gestió permet alleugerar i dinamitzar, el qual inclou els 390 treballadors de la Unitat
Operativa d’ÀREA7.
Figura 4. Zones de l’àrea Verda i Blava a la ciutat de Barcelona.

Font. Pròpia.
Dit això les possibilitats són enormes al poder exportar el nostre model a múltiples
poblacions tant de Catalunya, España, Europa o inclús tot el món.

e) Proveïdors
A nivell de proveïdors, hem cercat mitjançant internet els diferents que s’ofereixen. Ens
hem decidit per la tenda online ATLAS RFID Store degut als preus i a la qualitat de les
marques dels components i materials.
ATLAS RFID Store es un proveïdor americà d’una gran varietat d’equips, components i
accessoris pel desenvolupament de projectes RFID. Aquesta companyia ha donat servei
a empreses de gran prestigi i punteres en el sector com són: Boeing, Google, At&t, HP,
P&G, Intel o l’exercit dels Estats Units, entre d’altres.
7

Unitat Operativa d’ÀREA és el grup de treballadors de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM)
encarregats del control i gestió de l’aparcament a la via pública.
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Pretenem, més endavant quan el nombre de ajuntaments clients sigui major, contactar
amb els fabricants directament o, cada cop que es necessiti una comanda, tenir una
varietat de proveïdors per escollir la millor oferta fent rondes de compres.
La llista que disposem actualment de proveïdors que optarien a les rondes de compres
són els següents:
 Intrasys.
 Dipole.
 BarCodesInc.
Cal dir que la llista i la seva constant actualització serà part del treball del departament de
Marca. El qual haurà de avaluar prèviament a les rondes de compres, quins són els nous
proveïdors a incloure a la llista.
Dit això, analitzarem tres propostes d’equips seleccionats com els més adients pels
requeriments del nostre servei. Els examinarem a nivell de preu, freqüències que
cobreixen, distancia de lectura i disponibilitat de connexió per port USB.
A continuació la taula comparativa:
Taula 1.Comparativa d’antenes UHF RFID.
Antena Integral

Model

Distancia de
lectura
Freqüències de
lectura
Port USB

THINGMAGIC ASTRA-EX
INTEGRATED RFID
READER – POE

Development Kit

Antena + Lector

THINGMAGIC M6 UHF RFID MTI MT-242043/TRH/A/K
READER (4 PORT)
(RHCP)+SKYETEK
DEVELOPMENT KIT
SUPERNOVA RFID READER

9+m

9+m

865-928 MHz

860- 960 MHz

865-956 MHz

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Preu

995 €

1.890 €

Cables

No cal

Inclòs

199+499=698€
52 €

Preu Final

995 €

1.890 €

750 €

9+m

Font. Pròpia
Una vegada analitzades les propostes, ens decidim per l’antena integral pels següents
motius:





Incorpora Antena + Lector en un mateix component.
Pot funcionar o bé amb una font de 12V o amb Power Over Ethernet.
Marca coneguda i amb gran servei tècnic i gran varietat de productes.
Incorpora WIFI.

També encarregarem un primer rotllo de 5000 etiquetes SMARTRAC MiniWeb RFID
passives que treballin en UHF per un preu de 1600€.
Per a tal finalitat escollirem un proveïdor diferent, al qual tan sols encomanarem les
etiquetes degut a la escassa oferta d’antenes i lectors.
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El proveïdor escollit es el mexicà Comercyti per tenir una gran varietat d’etiquetes i
complir aquestes amb les nostres demandes tant en freqüència com en preu, el detall de
les seves especificacions es veu seguidament:





Freqüència de funcionament: 860-960 MHz.
Antena interior: 40 x 18 mm ( 1,58 x 0,71 in).
Etiqueta: 43 x 21 mm (1,69 x 0,83 in).
Normes Internacionals: EPC Class 1 Gen 2 ISO 18000-6C.

Finalment, les videocàmeres les comprarem a la tenda online del Regne Unit, Ballicon.
Aquesta és distribuïdora oficial de Dlink i podrem negociar descomptes per venta a
l’engròs. El model escollit és el DCS 935l i el podem aconseguir per no més de 70€ la
unitat.

f) Canals de distribució
Farem servir el canal directe al anar a oferir directament a les institucions públiques
pertinents el nostre producte. Al ser un servei es característic seguir aquest canal de
distribució degut a que tradicionalment el servei no requereix intermediaris entre el
creador o oferidor i el client. Aquest es el cas tot i que no ho sembli a primera vista.
Dona la impressió que el client final serà l’usuari del l’aparcament però el nostre servei
es la gestió del mateix i qui s’encarrega d’aquesta feina es l’ajuntament tot i que el
sistema repercuteixi a l’usuari final.

g) Perspectives de futur
La població mundial tendeix a l’alça i, per tant, les poblacions amb altes densitats i
número d’habitant també creixeren i les previsions de futur indiquen que ho seguiran
fent.
De ben segur hi hauran poblacions que s’estanquin, com Barcelona als últims anys8, però
el que a nosaltres ens beneficia, més que l’augment del pàrquing automobilístic d’una
ciutat en concret, és l’augment de poblacions amb més de vint o trenta mil habitants 9 ja
que són clients nous potencials.
Així doncs tot sembla indicar que les possibilitats, a part de ser enormes en l’actualitat,
encara ho seran més en els anys futurs.
Per altra banda tant la tecnologia RFID com les aplicacions per dispositius mòbils són
força noves al mateix temps que prometedores (existeixen ja un gran nombre de
aplicacions que les utilitzen i han suposat una revolució en molts sectors comercials i a
la vida diària de les persones) i per tant s’esperen forces anys de vida útil de les
mateixes. Tot just es comencen a descobrir algunes de les possibles aplicacions que
ofereixen més endavant hauran de madurar i establir-se al mercat i ja després arribaria la
seva obsolescència.

8

Segons les xifres oficials de població de l’Ajuntament de Barcelona els habitants de la ciutat s’han
mantingut en 1.6 milions durant els últims 5 anys.
9
Idescat. Anuari Estadístic de Catalunya. Població. Per dimensió del municipi. Comarques, àmbits i
províncies.
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Resumint, aquest escenari es molt beneficiós per tota companyia ja que es un mercat en
creixement al mateix temps que força nou i per tant la competència no porta tanta
avantatja competitiva respecte als que just arriben.

h) Competidors
Actualment existeixen solucions per l’aparcament que competirien amb la nostra, tot i
així, cap ofereix una forma efectiva per dinamitzar la consulta de si el pagament ha sigut
efectiu. Això significa el manteniment de la flota de controladors o inclús l’augment de
la mateixa perquè resulta impossible cobrir els milers de places amb una comprovació
que finalment ha de ser visual ja sigui consultant a un dispositiu mòbil si el vehicle
estacionat ha pagat o visualitzant el tiquet tradicional de paper.
El nostre producte en canvi ofereix la possibilitat de verificar mitjançant radiofreqüència
el pagament de las taxes, d’una forma similar a quan les caixeres passen els codis de
barres del productes per sobre del lector però sense la necessitat de estar en contacte.
També em optat per la diferenciació entre els dos mòduls que integren la nostra
proposta, per una banda l’aplicació de pagament i per l’altra la de control, fent la segona
d’aquestes compatible per si algun client prefereix mantenir la seva forma de
telepagament si es que en tingués.
Vegem a continuació les aplicacions dels competidors al detall:
A la ciutat de Barcelona l’aplicació ApparkB, és una aplicació promoguda per
l’ajuntament de Barcelona la qual permet pagar mitjançant el Smartphone i avisa al
conductor quan s’està a punt d’acabar el temps contractat. Funciona a través de GEO
localització. Per a poder utilitzar-la el client ha de registrar-se a la pàgina de l’aplicació,
introduir el DNI, la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit per a que es
pugi cobrar l’estacionament.
Telpark és una altra aplicació, actualment arriba als municipis de Madrid, Huesca,
Alcobendas, Arganda, Arucas, Barakaldo, Majadahonda, Palma de Mallorca, Castelló
d’Empúries/Empuriabrava, Pamplona, Ponferrada, Toledo, Torrijos y Ciudad Real.
Creada per la empresa Empark, funciona de manera similar a la anterior, et demana les
teves dades juntament amb el número de la targeta de crèdit. S’acostuma a fer servir
complementada amb l’aplicació de tiquets electrònics Tick2go de Delaware.
Per últim veurem també l’exemple de PayPark, una WebApp al mateix temps que
disposa de versió per iOs creada pel col·lectiu de persones amb discapacitat física Grup
MIFAS, serveix per efectuar el pagament de l’àrea blava a la ciutat de Girona.
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5. Anàlisi de mercat
A continuació estudiarem tot el que fa referencia al mercat que avarca la nostra proposta.
Veurem les característiques més destacades del mateix així com les conclusions
referents a l’enquesta d’opinió realitzada als usuaris finals del servei que servirà per
donar al nostre client una visió objectiva de la necessitat i avantatges que li suposa la
implantació del nostre producte.

5.1. Característiques del mercat
Com hem comentat amb anterioritat, existeix un nombre enorme de ciutats que són
potencials clients de la nostre solució tecnològica, i no tan sols a Espanya sinó en tot el
món.
Estudiem la tendència dels últims anys al nostre territori més proper, el qual serà
l’epicentre de la nostra hipotètica expansió, i per això, ens resulta especialment
significatiu. Veiem com les grans ciutats, com Barcelona, s’estabilitzen o disminueixen
lleugerament las seves poblacions. Això es un barem significatiu de com, ja des de abans
de la crisi, els preus més competitius de les cases de l’extraradi juntament amb las
nombroses vies d’interconnexió amb la ciutat van afavorir una tendència a la migració
cap al nuclis de població més propers a la ciutat comtal.
Per escenificar-ho, podem recórrer a les diferents dades estadístiques recollides en
estudis de nivell nacional que verifiquen el que hem citat.
Vegem a continuació l’evolució de la població a la ciutat de Barcelona entre els anys
1970 i 2013:
Taula 2. Evolució interanual de la població de Barcelona.

Font. Departament d’estadística. Ajuntament de Barcelona.
A continuació veiem com els municipis amb més de 20000 habitants han passat de 52 al
2001 fins a 64 al 2014:
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Taula 3.Municipis amb més de 20000 habitants

Font. Idescat.

Així doncs, veiem com pel que em anunciat juntament amb la millora de la economia
global el mercat anirà augmentant a mesura que augmentaran els municipis que es
podran afavorir dels nostres serveis.
Per altra banda, veiem com aquest augment de població a les ciutats dormitori no
comporta un augment pel que fa als desplaçaments interurbans, els quals baixen 1.88
punts entre el 2006 i el 2011, mentre que els de dins del propi municipi creixen 5.1punts
en el mateix període.
Això ens mostra la tendència abans comentada, on a part de viure-hi, la gent treballa a la
seva població de residencia, augmentant la saturació viaria de la població i la necessitat
de gestió eficient de las places d’aparcament disponibles.
Taula 4. Localització del lloc de treball.

Font. Idescat.
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Pel que fa al parc automobilístic espanyol veiem dues tendències claus. Un gran
creixement des de els anys anteriors a la crisi econòmica passant dels 26.4 milions
d’unitats al 2004 als 30.9 milions just l’any d’esclat de la crisi. I també veiem
l’estancament produït a la ja esmentada situació econòmica global. Dit això podem fer
una previsió de creixement del parc de vehicles als propers anys degut a las dades
positives que apareixen ja en la venta de vehicles del darrer any.
Taula 5. Parc nacional d’automòbils 2004-2012.

Font. DGT. Publicat per l’INE.
Juntament amb això, els problemes de mobilitat a la ciutat de Barcelona i l’estratègia de
potenciació dels desplaçaments amb transport públic, han induït a l’ajuntament a reduir
encara més les places d’aparcament lliure, convertint-les en àrea blava, verda, carrils bici
o voreres, entre d’altres coses10. I aquesta situació no només succeeix a la ciutat de
Barcelona, sinó es una tendència cap a l’aparcament no visible i la reordenació de l’espai
públic.
Arrel d’això, la ciutadania expressa el seu descontent11 i suspèn el servei
d’estacionament regulat ja que entén que aquest es podria gestionar d’una forma molt
més eficient i que satisfés, en la mesura del possible, als habitants dels grans nuclis
urbans.
Tot això afecta de forma directa al que seria el nostre client, l’ajuntament o la empresa
pública que en depèn. En el cas de la ciutat de Barcelona l’empresa que gestiona
l’aparcament públic és B:SM (Barcelona de Serveis Municipals). Com hem indicat a
l’apartat anterior, la plantilla encarregada del control del servei d’aparcament està
formada per 390 persones, que s’encarreguen de gestionar íntegrament las 21 zones en
que es divideixen les àrees d’aparcament a la ciutat.
Així doncs, amb un simple càlcul podem identificar les persones necessàries per a
cadascuna de les zones:

Si estimem un salari mitjà, entre els diferents tipus de contractes que existiran entre els
treballadors, de 600€/mes el pressupost mensual en salaris per mantenir el servei resulta
de:

Partint de la situació actual, proposem un escenari on entre un cotxe per cada dues zones
fins a dos cotxes per zona (depenent de la freqüència de verificació que el client esculli,
en el cas de la ciutat de Barcelona simularem un per zona, 21 vehicles en total), equipats
10
11

Les places d'aparcament al carrer es redueixen un 25% en 7 anys. 20 Minutos. 2 de Febrer de 2015.
Només suspèn l'aparcament. La Vanguardia. 26 d’Octubre de 2012.
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amb el nostre producte i comandats per tan sols un agent de control puguin realitzar la
feina de verificació amb un alt grau d’eficiència, tant de control de la pràctica totalitat de
les places en poc temps, com a nivell de personal, podent reduir la plantilla en gran
mesura.
Cal afegir que la nostra empresa Esfera, s’encarregarà del manteniment del servei, i que
aquesta funció evitarà que B:SM no tingui que dedicar personal per a tal fi, al mateix
temps que serà una de las formes de finançar la nostra empresa.
Així doncs, amb tres agents per vehicle verificador, i un equip de 17 persones per les
diferents tasques administratives del servei, podem dibuixar un hipotètic escenari de 80
treballadors necessaris. Això significaria, fent servir el mateix salari mitjà orientatiu, un
pressupost mensual necessari de:

O el que és el mateix, un estalvi mensual de 186.000€, mentre que a nivell anual l’estalvi
augmentaria fins als 2.232.000€.

En resum i havent esmentat las claus del mercat on es situa el nostre projecte, afegirem
la visió del client final del nostre producte, l’usuari de las places d’aparcament al carrer.
L’usuari desitja una millora en la gestió de les escasses places d’aparcament, controlant
per exemple estacionaments indeguts que impedeixen poder deixar el seu vehicle, al
mateix temps que aprovaria una reducció de la tarifa profitosa per totes les parts, per
petita que fos, per incentivar l’ús del nostre sistema si aquest permet controlar d’una
forma intel·ligent tant el temps que es vol estacionar com un correcte funcionament del
mateix.

Enquesta
Com element complementari a l’anàlisi de mercat estudiarem els resultats d’una
enquesta electrònica sobre la situació actual i tendències de futur dels usuaris finals del
servei d’aparcament al carrer.
Figura 5.Edats de la mostra

Font. Pròpia.
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Figura 6.Gènere de la mostra

Font. Pròpia.

En primer lloc destacar que la mostra obtinguda reflexa la opinió tant de dónes com
d’homes d’una gran diversitat d’edats. Aquest fet ens servirà per poder tenir una àmplia i
acurada visió de l’opinió del gran públic en general.

Figura 7.Pregunta 1

Font. Pròpia.
Segons ens mostra el gràfic anterior, més de dues terceres parts dels enquestats,
concretament un 83.6% no està satisfet amb l’actual sistema d’aparcament al carrer dins
la ciutat.
Aquest fet ens indica que no veuen el plantejament actual de gestió de la infraestructura
sigui eficient ni els aporti una sensació positiva al fer-ne ús. Això es pot deure a les
incomoditats de la forma de pagament actual o de no poder-ne fer un bon ús degut a les
males pràctiques d’altres conductors o directament a la ineficiència en el control fent
realment difícil trobar aparcament en hores puntes en moltes de les zones d’aparcament
que la ciutat disposa.
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Figura 8.Preguntes 2 i 3.

Font. Pròpia.
En lo referent a l’ús que se’n fa, veiem que resulta molt similar al ús de dia laborable
amb el de caps de setmana, el 31.5% enfront del 42.5% podem entendre que la demanda
pot ser major els dissabtes i diumenges però la escassa diferencia no ens fa descartar la
possibilitat de ser una particularitat de la mostra.
Figura 9.Pregunta 4.

Font. Pròpia.
La valoració ens permet concretar la visió sobre la satisfacció d’una forma numèrica. El
total de persones que n’aproven la gestió és tan sols del 45.4% i només el 23.3% li
atorga més que un aprovat just. També el fet de no rebre cap 9 i 10 indica que inclús que
pels més optimistes és pot millorar.
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Figura 10.Preguntes 5 i 6.

Font. Pròpia.
Aquestes dues respostes resulten avui en dia estretament relacionades degut al boom dels
telèfons intel·ligents i de les tarifes planes, producte d’esdevenir definitivament realitat
amb el pas dels anys la liberalització del mercat de les telecomunicacions del 96, per
donar connectivitat a aquests dispositius. Actualment la gran majoria disposa d’un
telèfon amb connectivitat a la xarxa i una tarifa de dades mòbils associada.
Figura 11.Preguntes 7 i 8.

Font. Pròpia.
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Si estudiem aquestes dues qüestions podem adonar-nos de l’estat de la proposta de
l’ajuntament pel que fa al grau de coneixement que en té el públic i quants d’aquests
l’han utilitzat algun cop. La aplicació de l’Ajuntament de Barcelona Apparkb encara
resta desconeguda per gairebé la meitat dels enquestats i només el 6.8% l’han emprat
alguna vegada.
Aquesta realitat ens indica que el nivell de desplegament d’aquesta actualització del
servei és encara molt primària, la qual cosa ens indica que el llançament d’una nova
forma de gestió del servei que fos interessant o una de complementaria disposarien d’un
major nombre d’opcions que si ja fos quelcom instaurat i desplegat entre els usuaris.
Figura 12.Preguntes 9 i 10.

Font. Pròpia.

Fent referència al que hem dit a l’anterior pregunta, el 87.7% aprovaria l’aparició que
aportés tant el telepagament com el control de l’estacionament al carrer i en el cas que
existís, el 82.2% estaria disposat a fer-ne ús.
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Figura 13.Preguntes 11 i 12.

Font. Pròpia.
Si el nou sistema serveix per localitzar vehicles robats les usuaris puja més de 5 punts. I
si, a més a més, ofereix la possibilitat de disposar d’un descompte al preu per hora
d’estacionament, els potencials usuaris creixen fins el 93.2%.
Figura 14.Pregunta 13.

Font. Pròpia.
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Finalment, en la darrera qüestió es confirma la tendència actual del mercat de les
aplicacions mòbils on la gran majoria no està disposada a que la utilització d’una
d’aquestes li suposi un recàrrec i els que sí, tendeixen a la gratuïtat, descartant utilitzar
doncs aquests sistema com la principal font d’ingressos per a la companyia.
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6. Pla de màrqueting
En els següents apartats analitzarem en detall els aspectes més importants del
màrqueting del nostre projecte, estudiant les necessitats que pretén satisfer atacant a una
oportunitat de negoci concreta, la política de preus més adient per afavorir l’èxit
empresarial, per quin mitjà i quin missatge es vol transmetre i finalment, com l’empresa
farà arribar el seu producte als seus clients.

6.1. Descripció del servei
A continuació passarem a descriure amb major profunditat en que consisteix el nostre
servei de gestió de l’aparcament al carrer.
Com ja em indicat, l’aparcament és un dels problemes que afecten a la ciutadania dels
municipis amb un nombre d’habitants elevat. En el cas de la ciutat de Barcelona, punt
d’inici del nostre projecte, els ciutadans suspenen per gran majoria al servei actual per
demostrar el descontent com a usuaris del sistema.
De la mateixa forma, com a usuaris em evidenciat, en les ocasions que hem necessitat
utilitzar l’àrea verda o la blava, problemes que empobreixen en gran mesura
l’experiència d’usuari, el qual continua fent servir el servei degut a no existir
alternatives. La satisfacció del client es primordial perquè el servei ofert gaudeixi d’una
bona salut econòmica, i en aquest cas, per oferir un servei de qualitat tant als habitants
de la ciutat com als visitants que l’utilitzaren temporalment. Ja que serà una de les
experiències que directament afectaran a la seva valoració global de la estada a la ciutat.
El sistema actual de control del pagament de l’aparcament, permet usuaris que no
paguen o que no paguen realment el que consumeixen i les incomoditats que generen a
la resta d’usuaris i l’ajuntament són evidents, disminució del nombre de places així com
de la recaptació. Tot això es produeix degut a que el control de les àrees d’aparcament
que es realitza en l’actualitat es un sistema que de per si necessita molts recursos a nivell
de personal i que necessitaria encara més per poder portar el sistema a uns nivells de
control optimitzats. Si a més a més afegim un augment progressiu del nombre de places
de pagament, la situació planteja un canvi de paradigma necessari per oferir una solució
acord amb les necessitats dels habitants de la ciutat.
Pel que fa al pagament, volem oferir la possibilitat de telepagament de l’estacionament
als usuaris del servei tot mitjançant una aplicació Android (posteriorment elaborarem la
versió per iOS) que permetrà realitzar l’abonament de la tarifa fent servir una targeta de
crèdit o Paypal12.
Per estimular la utilització i migració progressiva cap a la nostra plataforma del major
nombre d’usuaris possibles, proposarem al consistori una rebaixa d’entre 10 i 20 cèntims
d’euro la hora d’aparcament. Un petit sacrifici que li permetrà tenir major control dels
usuaris que utilitzin el nou sistema, reduint considerablement el nombre de cotxes que
estaran aparcat sense pagar i augmentant la recaptació molt per sobre de la reducció
d’ingressos que aquests 10-20 cèntims produeixen.
La nostra empresa ha ideat un sistema amb la intenció de oferir una alternativa al
sistema actual que millori l’eficiència del control i que alhora suposi un estalvi en la
gestió del servei. També hem volgut oferir a l’usuari final, un sistema fiable de
pagament que pugui funcionar en sintonia amb el ja existent i que alhora permeti
millorar l’experiència d’usuari amb la finalitat de atraure els usuaris a la nostra solució.
12

Paypal: servei per mitjà d’internet que garanteix al comprador el reemborsament en cas de ser enganyat.
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Tot i així em idea aquest parell de aplicacions (control i pagament) per a que puguin
funcionar independentment i així doncs no dependre una de l’èxit de l’altre i poder
conviure en un hipotètic cas amb altres aplicacions com seria el cas d’Apparkb.
Pel que fa al nivell tècnic el nostre parell d’aplicacions tindran les següents
característiques:
Aplicació de telepagament
Nom: EasyPay.
Plataforma: Android.
Funcionalitats:
 Registre.
 Login.
 Temps d’estacionament.
 Afegir saldo.
 Pagament: Paypal i targeta de crèdit.
Aplicació de control del pagament
Nom: ParkChecker.
Plataforma: Android.
Funcionalitats:
 Escaneig d’etiquetes de radiofreqüència.
 Consultes a base de dades.
 Imatge en temps real de la videocàmera del vehicle de control (per a verificar
tiquets tradicionals).
 Escaneig i processat de la imatge (per a verificar tiquets tradicionals).
Complementàriament el nostre sistema disposa dels següents elements al vehicle de
control:
Antena UHF RFID: THINGMAGIC ASTRA-EX INTEGRATED – POE.
Etiquetes passives: SMARTRAC MiniWeb RFID.
Videocàmeres USB: Dlink DCS-935L.
Tablet o Smartphone.(no inclòs)
Figura 15. Esquema del vehicle de control.

Font. Pròpia.
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I finalment, la nostra infraestructura es completa amb:
Servidor (emmagatzema les bases de dades): HP ProLiant ML310E G8 V2.
Ordinadors de manteniment del servei: MSI GP70 2PE-435XES.
SAI: APC Power-Saving Back-UPS Pro.
Així doncs, l’aplicació de telepagament permetrà al client identificar-se, des de el seu
smartphone, com a usuari de l’aplicació mitjançant un registre, el primer o cop, i un
login els següents cops que utilitzi el servei. Un cop identificat, l’aplicació li permetrà
pagar l’estacionament a distància al connectar amb la seva conta de Paypal o la
plataforma de pagament en xarxa del banc del client mitjançant la targeta de crèdit.
Aquesta també li permetrà visualitzar el temps que li resta amb el saldo disponible el
qual el podrà fer augmentar en el moment que esculli mitjançant el que just acabem de
relatar.
Per altra banda, l’aplicació de control s’instal·larà a la tauleta o smartphone que
s’ubicarà al vehicle verificador. Aquesta mostrarà per pantalla el resultat de les lectures
que s’aniran produint.
Les lectures provindran d’una antena RFID d’ultra alta freqüència (UHF) la qual permet:
Freqüències de transmissió: 858 – 930 MHz.
Estàndard: EPCglobal Gen 213; ISO 18000-6 A, B, C; ISO 17363-67.
Eficiència: 60 cops més eficient que l’HF14.
Aquesta antena llegirà les etiquetes passives que els vehicles estacionats duran
enganxades i consultarà aquest codi llegit amb la base de dades que contindrà tota la
informació dels vehicles que utilitzin el nostre sistema:









Saldo disponible.
Propietari.
DNI.
Direcció.
Zona de residència.
Data de venciment de la ITV.
Denuncies de robatori.
Etcètera.

Si existís alguna anormalitat permetria de forma manual o autònoma generar la
denuncia, alertar de la detecció de vehicle amb ITV caducada, o alertar de cotxe
denunciat com a robat, entre altres funcionalitats que es podrien anar afegint amb noves
versions.
Com a estratègia de futur, pretenem adaptar-nos a les noves exigències que els clients
demandin, podent afegir camps a la base de dades que afegeixin també funcionalitats
extres al servei. D’altra forma estudiaríem les modificacions que una nova tecnologia
pogués oferir al nostre servei, intentant sempre adaptar-nos per oferir el més eficient i
garantir la satisfacció completa del clients i els usuaris finals.

13

La tecnologia UHF Gen 2 es la de major creixement del sector RFID.
Les etiquetes EPC Gen 2 són 3 cops més barates que les de HF perquè son les mes barates de fabricar.
14
High Frecuency. Vegeu annex comparació UHF vs HF.
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Resumint, oferirem el nostre producte, als ajuntaments que puguin estar interessats,
format pel parell d’aplicacions de gestió del servei, la resta d’elements que em
especificat i a més a més un manteniment del mateix a càrrec nostre.

6.2. Política de preus
Tal com em explicat a l’apartat de les característiques del mercat amb l’actual sistema
format per un personal de 390 efectius el preu de gestió mensual per personal ascendeix
a un mínim de 234.000€, i creix fins als 2.81M€ d’anual.
A tot això s’han d’afegir la resta de despeses que completen el cost necessari per el
manteniment del producte: vehicles, materials, instruments i dispositius electrònics de
control, etc.
Tot i així, l’activitat comporta un resultat positiu per l’ajuntament de Barcelona ja que ja
per l’any 2007 la recaptació era de 34M€ i la tendència de preus a sigut a l’alça15.
Amb el nous escenari, format per 80 treballadors, d’estimació a la alça, la despesa de
personal mensual serà de tan sols 48.000€.
Això planteja una reducció de 186.000€ al mes, o el que és el mateix, una reducció del
79.49% pel que fa a despeses de personal.
La nostra solució per tant ofereix un sistema molt més eficient econòmicament per
l’ajuntament que el contracti i que els permet una gran rebaixa inclús després de pagar el
nostre sistema.
La nostra política de preus consisteix en tres escalons depenent de l’estalvi que
representaria respecte al sistema que utilitzen, las dimensions del municipi, la densitat
població:
 Grans nuclis de població (més de 5 cotxes de control):
 Quota inicial de contractació del servei16: 52.000€
 Manteniment mensual: 32.000€/mes
 Poblacions estàndard (3-5 cotxes de control):
 Quota inicial de contractació del servei: 22.000€
 Manteniment mensual: 12.000€/mes
 Poblacions menors (1-2 cotxes de control):
 Quota inicial de contractació del servei: 16.000€
 Manteniment mensual: 6.000€/mes

15

Los parquímetros de Barcelona recaudaron 34 millones en 2007, el doble que en 2004. 20 Minutos. 4
de Febrer de 2008.
16
Els preus són amb IVA inclòs.
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Pel que fa a la publicitat, farem campanya publicitària als vehicles de control i
gestionarem l’espai publicitari al mateix per si en un futur el volguéssim explotar
oferint-lo a terceres empreses.
També llogarem un espai a l’aplicació de telepagament com a element publicitari a una
companyia independent i ens reservem els drets d’explotació d’aquest espai així com els
beneficis que se’n deriven.
Cobrarem, a la empresa que es vulgui publicitar, 500 euros/mes fixes més un suplement
variable de 20 cèntims/mes per cada usuari que hagi descarregat l’aplicació17.
Per donar-nos a conèixer, a part del descompte a pactar amb el consistori d’entre 10 i 20
cents d’euro la hora d’estacionament als usuaris del nostre sistema, negociarem també
amb l’ajuntament la publicitat de la implantació del nou mecanisme de gestió a espais
publicitaris a la ciutat controlats per l’ajuntament, com per exemple:





Marquesines del transport públic.
Panells als fanals.
Parquímetres.
Etcètera.

Com a sistema de cobrament emprarem la transferència bancaria mensual al compte
corrent de la nostra companyia. Oferirem la possibilitat d’efectuar l’ingrés íntegre del
manteniment corresponent a tot l’any (12 mesos) per avançat, oferint un 5% de
descompte sobre el total.

6.3. Política de comunicació
Pel que fa a com promocionarem el nostre producte, em decidit proposar als ajuntaments
de realitzar una sèrie de cunyes de ràdio, pagats pel consistori, amb la intenció d’arribar
a la major varietat d’usuaris i que, posteriorment per mitja del boca a boca el nostre
sistema, vagi anant agafant nom. Pel que fa a Barcelona, optarem per les següents
emissores de ràdio amb els següents horaris:
 Catalunya Radio
 Maxima FM

14:30-14:35
11:00-05:00

Dilluns-Divendres
Dilluns-Divendres

283,15€.
106,18€.

També farem servir els espais reservats negociats en el contracte amb l’ajuntament,
ficant especial interès en disposar de un espai reservat als parquímetres i als vehicles
verificadors.
A la Ciutat Comtal, per últim, proposarem realitzar una campanya d’impacte al metro de
la ciutat durant dos mesos després de tenir la primera beta del producte enllestida, el
pagament dels quals serà assumit per l’ajuntament fruit de l’acord que vàrem arribar a
les negociacions contractuals, amb l’empresa de publicitat JCDecaux.
Escollirem els següents productes:

17

No s’inclou a la simulació de la viabilitat econòmica al ser un valor altament variable.
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 Circuit escales
 Denominació d’espais

11.100€/mes.
12.500€/mes.

Per altra banda ens posicionarem com a marca tant las xarxes socials més emprades com
als cercadors permetent arribar els nostres perfils socials al major nombre possible de
potencials usuaris.
Pel posicionament o S.E.O18 farem servir els nostres coneixements com a enginyers de
telecomunicacions. Seguint els criteris dictats pels algoritmes de posicionament (Panda
4.0 en el cas de Google) situarem els nostres perfils a les xarxes socials el més a dalt
possible evitant les temudes penalitzacions i optimitzant les característiques per encaixar
en el que es demana.
A continuació detallarem les xarxes socials, usuaris de les mateixes i característiques
principals:
Taula 6. Comparativa de xarxes socials.
Facebook
YouTube
Twitter
Instagram
Usuaris
Fundació
Característic

1350M
04/02/2004
Biografia

1000M
560M
14/02/2005
21/03/2006
Vídeos
80 caràcters
Font. Pròpia.

300M
06/10/2010
Imatges

LinkedIn
260M
05/05/2003
Laboral

Figura 16.

Font. Google Imatges.

Treballarem estretament amb els perfils dels ajuntaments clients ja que la publicitat del
producte resulta essencial per assolir els clients finals però també ho es el fet que la
nostra marca arribi a orelles de quants més ajuntaments millor. Es per això que crearem
els nostres propis perfils com a empresa Esfera.
Com a marca, crearem personalment el logotip de la companyia emprant eines d’edició i
models gratuïts disponibles a pàgines especialitzades. De la mateixa forma farem una
icona per cadascuna de les dues aplicacions per tal d’identificar-les fàcilment pels
usuaris.
Un cop escollida la marca i els logotips els registrarem per reservar-nos la exclusivitat
d’ús, tal com detallarem en apartats posteriors.
18

Search Engine Optimization.
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Vegem a continuació el disseny del logotip de la companyia:
Figura 17.Emblema de l’empresa.

Font. Pròpia.
I a continuació les icones tant de l’aplicació de telepagament Easypay, com de la de
control ParkChecker:
Figura 18. Icona d’EasyPay

Font. Pròpia.

Figura 19. Icona de ParkChecker.

Font. Pròpia.
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Així doncs la nostra política de comunicació es basarà en acords amb els clients a nivell
de publicitat per promocionar el producte que els hi crearem, juntament amb la notorietat
de cara a organismes públiques i empreses que els anteriors projectes ens vagin donant.

6.4. Política de distribució
Degut a oferir un servei recolzat per un parell d’aplicacions mòbils, no serà necessari
contractar amb cap empresa que s’encarregui del transport ni tampoc a cap que
desenvolupi el paper de la comercialització del producte.
Evitarem així dos possibles escenaris que no ens serien pas favorables degut a la inclusió
d’intermediaris externalitzant aquestes tasques de la cadena de valor:
 Augment del cost final del producte.
 Reducció del marge a percebre per la nostra empresa.
També evitarem el cost conseqüència d’haver de crear una xarxa i una política de
distribució, evitant el lloguer d’un segon local que funcionaria com a punt de venda i
magatzem, la contractació de personal per les entregues i també el lloguer també o inclús
la compra de vehicles de repartició.
Oferirem el nostre producte mitjançant reunions de negoci amb el responsable de
mobilitat dels ajuntaments candidats.
Un cop haguem aconseguit els primers contractes serà més fàcil ser rebuts als nous
ajuntaments degut a que la nostra companyia haurà adquirit la fama i competències
necessàries com perquè sigui inclús el client el que s’interessi per la nostra solució.
L’aplicació de control ParkChecker la oferirem directament als clients contractants del
servei perquè la puguin instal·lar des de la memòria del telèfon o descarregant-la d’un
servei d’emmagatzematge al núvol19 .
En canvi l’aplicació de telepagament EasyPay la penjarem al Google Play Store amb un
preu de 0€, és a dir gratuïta. Escoltarem així la opinió de la mostra de població
enquestada en l’apartat d’anàlisi de mercat i enfocant la obtenció de beneficis a la
publicitat en diferents formats, així com el manteniment i gestió del servei.
A posteriori, si la situació indica el bon funcionament del sistema, oferirem l’aplicació al
Apple Store per els clients que utilitzin iPhone o iPad, també de forma gratuïta.

19

Cloud Computing: tecnologia on la computació, càlculs o emmagatzematge es trasllada a un servidor i
no pas al propi ordinador de l’usuari.
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7. Pla d’operacions
Havent descrit tots els aspectes referents als màrqueting fent referència a com farem
arribar el producte als clients i com aconseguirem que els sigui atractiu i funcioni,
seguidament entrarem en detall per explicar quins elements farem servir per dur les
estimacions a la realitat. Tot detallant els passos previs a l’inici de l’activitat, la
descripció amb perfil tècnic del servei i de les operacions de la companyia, com
s’estructurarà i, per últim, un calendari d’execució de les etapes previstes.

7.1. Abans de començar
Cal, primer de tot, cercar un local on realitzar la nostra activitat com a empresa
desenvolupadora de projectes tecnològics.
Escollirem una localització dins la ciutat de Barcelona amb les següents característiques:







Espai reduït.
Preu ajustat.
A prop del transport públic.
Despeses de comunitat incloses.
Reformat.
Amb il·luminació natural.

Ens em decidit per una oficina al carrer Provença, 420 que compleix totes aquestes
premisses:







50m2.
250€/mes.
150m Verdaguer L4/L5 / 150m Sagrada Família L2/L5.
Despeses de comunitat incloses.
No cal reformar res.
Bona il·luminació natural.
Figura 20. Emplaçament de l’oficina.

Font. Idealista. Google Maps.
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Com ja disposa de mobiliari, només comprarem i contractarem el següent:









Llum.
Aigua.
Internet.
3 butaques d’ordinador.
3 ordinadors.
Servidor.
SAI.
Impressora.

7.2. Descripció tècnica del servei
Per poder oferir el servei de gestió integral de l’aparcament al carrer necessitarem els
diferents elements que detallem a continuació.
 Smartphone/Tauleta de control: Mostrarà per pantalla el resultat de la verificació
de pagament. Disposarà de connexió i tarifa de dades 3G o 4G mitjançant una
SIM contractada per l’ajuntament amb l’ISP que desitgi. Serà compatible amb
USB OTG per poder connectar-hi dispositius com les càmeres i l’antena.
 Antena UHF RFID: Antena ubicada al vehicle de control, connectada mitjançant
USB OTG a un dispositiu mòbil (smartphone o tauleta) visible des de els seients
davanters. Aquesta enviarà les dades de lectura de les etiquetes RFID a
l’aplicació mòbil de control, prèviament instal·lada.
 Etiquetes RFID passives: Etiquetes situades als cotxes dels usuaris que adoptin el
nostre sistema. Un cop registrats a la nostra aplicació de telepagament, enviarem
les etiquetes per correu amb franqueig pagat. (Serà l’ajuntament qui s’encarregui
del cost).
 Càmeres USB: Es connectaran per USB OTG al dispositiu mòbil de control. Una
a cada costat davanter del vehicle de control. Emetran una imatge del parabrises
del cotxe a verificar quan l’aplicació ho sol·liciti.
 Aplicació mòbil de control: Oferirà al personal de control una resposta al passar a
prop del cotxe que s’estigui comprovant el pagament.
Emetrà una resposta visual positiva o negativa un cop hagi llegit l’etiqueta del
vehicle a verificar.
Si es supera el temps de lectura, sense resposta, la aplicació mostrarà imatge de
la càmera USB per comprovar des de el vehicle si ha fet servir el mètode
tradicional, el tiquet de paper.
 Aplicació mòbil de telepagament: Permetrà, previ registre, gaudir de les
avantatges del nostre sistema de pagament a distancia i control del temps
d’estacionament. Permetrà augmentar el saldo, consultar el temps restant,
accionar o parar el consum, registrar un vehicle i eliminar un vehicle.
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 Base de Dades: Emprant MySQL crearem una base de dates editable tant per la
nostra empresa com per l’ajuntament. Aquesta inclourà:







Numeració de l’etiqueta / EPC (Electronic Product Code).
Matrícula.
DNI.
Nom i Cognoms.
Data ITV.
Denuncia o no.

 Servidor: El nostre servidor allotjarà la base de dades així com copies de
seguretat redundants per evitar la caiguda del servei per alguna incidència
tècnica.
 SAI20: Protegirà els equips de pics de tensió i, al mateix temps servirà com a font
d’alimentació davant d’un tall de subministrament.

A continuació veurem, exemplificat en un diagrama, el funcionament tècnic del sistema:
Figura 21. Diagrama del funcionament

Font. Pròpia
Consultar l’annex per veure els mockups21 tant de l’aplicació de telepagament EasyPay
com la de control ParkChecker.

7.3. Descripció d’operacions
El nostre pla d’operacions estarà orientat a la optimització dels recursos materials i
personals al ser una empresa de recent creació.
És per això que desenvoluparem una estratègia d’operacions molt concreta i estructurada
per tal d’aprofitar el màxim els nostres recursos. Ja que començarem essent només els
tres socis fundadors als primers mesos i que el capital inicial es suficient però no pas
20
21

Sistema d’alimentació ininterrompuda.
Mockup: maquetació esquemàtica de l’aspecte del producte.
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gaire voluminós, no començarem l’activitat pròpiament fins no establir un contracte amb
l’ajuntament. Això vol dir que començarem amb una ronda de captació de clients,
començant per l’ajuntament de la nostra ciutat. Un cop obtingut el primer contracte
afirmatiu, procedirem a l’inici de la programació de les aplicacions així com a la
logística que procedirà a la compra dels elements necessaris pel funcionament del
sistema.
Vegem a continuació les diferents etapes, en ordre de les agulles del rellotge, del nostre
pla d’operacions:
Figura 22.Etapes del pla d’operacions
2.Inici de la
programació
de les
aplicacions.

1.Ronda de
captació de
clients.

7.Servei
Postvenda

3.Compra de
materials.

4.Versions
Beta de les
aplicacions.

6.Versions
Finals de les
aplicacions.
5.Testeig
amb l’equip
complet.

Font. Pròpia.
En el que fa referència a la programació, planificarem el desenvolupament del projecte
en etapes. Un cop rebem el sí per part d’un client les fases a seguir seran les següents:
Figura 23.Etapes del desenvolupament del projecte

1

2

3

4

5

6

7

Font. Pròpia.
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Val la pena dir que en el desenvolupament de les aplicacions emprarem la metodologia
àgil en tot moment. Aquest tipus de desenvolupament de software es caracteritza per
subdividir la càrrega de treball en petites porcions que es van resolent seguint iteracions,
la qual cosa comporta una reducció de riscos i facilita la cooperació entre programadors.

Pel que fa a la logística i la gestió dels estocs, com em avançat, comprarem els materials
un cop iniciada la programació, emprarem un servei d’enviament per correu aeri amb un
termini de 10-15 dies laborables, arribant amb temps suficient per la cinquena fase la del
testeig. Evitem així la acumulació d’estocs així com disminuïm el material a
emmagatzemar.
Figura 24.Simulació de compres

Font. Pròpia.

Un cop finalitzat el desenvolupament, entreguem el producte al client i es aquí on
comença el servei de manteniment i atenció tècnica que inclou el nostre contracte.
Per tal de gestionar les incidències i les tasques a fer. Escalarem les mateixes en tres
nivells d’importància: Alt, normal, baix.
Pel que fa al registre de clients serem els encarregats del manteniment de la base de
dades, tot i que el client podrà també manipular-la si ho sol·licita. Seran però els propis
usuaris els que es donaran d’alta al sistema, la companyia tan sols afegirà els camps de
ITV i robatori, per mitjà de les informacions que l’ajuntament gestioni tant de la DGT
com del cossos de policia.
Oferirem una direcció postal, una conta de correu electrònic així com un telèfon de
contacte per tal de gaudir d’un nivell òptim de comunicació amb el client.

7.4. Estructura del sistema
Resumint el que ja hem pogut anar citant amb anterioritat i sintetitzant-ho tot en una
imatge, vegem a continuació l’estructura dels elements o parts físiques que compondran
el nostre sistema:
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Figura 25. Elements del sistema

Font. Pròpia.
Les aplicacions seran programades amb llenguatge Java, mentre que el Servidor allotjarà
la base de dades gestionada per mitjà de MySQL. La inclusió dels camps a la mateixa
seran per mitjà del registre a l’aplicació de telepagament així com mitjançant MySQL
Workbench22 per els camps addicionals, tals com ITV o denuncies, fent servir una
computadora (permetrem l’accés tant al client per afegir els paràmetres com a la nostra
empresa per oferir el manteniment i correcte funcionament).
Pel que fa referència a les consultes a la base de dades, aquesta inicialment tan sols
contindrà una sola taula amb 7 columnes23 i amb l’ample de banda proporcionat pels ISP
dins la ciutat, el qual acostumarà a ser de quarta generació (4G) o el que es el mateix
d’una velocitat de descàrrega de fins a 100 Mbits/s i de 50 Mbits/s de pujada serà molt
més que suficient ja que les consultes del sistema seran d’una mida molt reduïda.
Així doncs, l’ajuntament o el que és el mateix, el nostre client tindrà suficient amb
contractar una tarifa plana de dades estàndard d’entre 1 i 5 GB depenent dels vehicles
verificadors i de les iteracions de lectura diàries desitjades.

7.5. Cronograma de l’activitat
Un cop aconseguim el primer contracte de venta del servei comencem amb la
programació d’ambdues aplicacions en paral·lel, procés que estimem finalitzar en un
període de quatre mesos. Volem destacar que pretenem seguir una dinàmica de constant
evolució de les aplicacions a nivell de disseny i funcionalitats.
Per evitar tenir que emmagatzemar provisions optimitzarem la logística per tal de
comprar els materials amb la finalitat de que arribin just quan comencin les fases de
prova.

22
23

Software de gestió de la base de dades.
Veure apartat Descripció del servei.
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Testejarem simultàniament tant l’antena RFID com les càmeres USB durant un
trimestre, a partir del segon mes de desenvolupament de les aplicacions.
Oferirem atenció al client i farem promoció del nostre producte d’una forma
ininterrompuda.
Finalment, un cop entregades les aplicacions al client, ja testejades i actualitzades a la
versió definitiva, ens encarregarem de donar manteniment diari del sistema mentre duri
el contracte.
Vegem a continuació un cronograma a nivell mensual del desenvolupament de les
activitats:
Taula 7. Cronograma
N°
1
2
3
4
5
6
7

ACTIVITAT

ANY
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Primera
venta
Programació
EasyPay
Programació
PayChecker
Disseny
Compra de
materials
Testeig amb
RFID
Testeig amb
càmeres

8

Promoció

9

Manteniment

10

Atenció al
client

Font. Pròpia.
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8. Organització y recursos humans
Arribats a aquest punt, resulta essencial determinar com s’organitzarà la companyia pel
que fa al personal que la formarà.
Resoldrem aquesta incògnita mitjançant un exemple gràfic desvetllant l’organigrama
d’Esfera. Seguirem tot indicant els perfils pels llocs de treball dels treballadors i futurs
treballador, les polítiques de selecció i contractació que emprarem, i finalment, parlarem
de les retribucions econòmiques que rebran els components del nostre equip.

8.1. Organigrama
Observem a la següent imatge la organització que seguirà l’empresa. Amb color verd
l’equip inicial format pels socis fundadors i en color blau celeste les tres incorporacions
planificades per la següent etapa de la companyia, un cop estabilitzada econòmicament:
Figura 26. Organigrama

Font. Pròpia.
Pel que fa a la primera fase, els tres socis s’ocuparan íntegrament de la gestió de des
diferents àrees de l’empresa.
Dividirem les àrees de treball en tres: Marca, Operacions i Tècnica.
En Ferran Utrillo assolirà la direcció de l’àrea de Marca com a Chief Brand Officer o
CBO.
En Rachid Bouajaja, per la seva part, assolirà la direcció de la divisió Tècnica, exercint
de Chief Technical Officer o CTO.
Per últim, Sergio Huerta dirigirà el departament d’Operacions com a Chief Operations
Officer.
Tots tres departaments es coordinaran informant setmanalment de l’estat dels punts
destacats als altres, ja que cap està per sobre d’un altre.
També, al ser una empresa de recent creació i de recursos humans limitats, s’entén que
els tres socis aportaran els coneixements que tinguin en els moments que es necessitin i
per tant, inicialment resulta lògic pensar que tots tres departaments rebran ajuts dels
altres components de la companyia.
Un cop superat l’estat inicial, on l’empresa consumeix recursos i els contractes que va
aconseguint encara no la permeten ser rentable, contractarem dues persones que ajudin
principalment al desenvolupament del nombre creixent de projectes. Al mateix temps
contractarem una persona que ajudi al departament de Marca amb tasques de aconseguir
nous contractes i promoció de la marca.
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Els dos programadors dependran del CTO de la companyia i estaran a la seva disposició.
De la mateixa forma el comercial respon davant del CBO.

8.2. Llocs de treball
Passem ara a descriure les tasques de cadascun dels llocs de treball de l’empresa així
com una descripció del perfil del treballador ideal per a cada.
CBO – Cap de Negocis i Marca:
 Tasques:
 Posicionament i màrqueting de la marca.
 Recerca de nous clients.
 Publicitat.
 Atenció al client.
 Perfil:
Es requereixen grans habilitats socials per liderar el departament de Marca. Aquestes són
molt importants en diversos aspectes de tracte amb clients i potencials clients. Serviran
per atreure als interessats o intervenir i gestionar amb èxits les incidències o queixes dels
contractants per mantenir-los satisfets i, en general, oferir una bona imatge com a marca.
També es requereixen aptituds de promoció de marca, estudiant els possibles canals
comunicatius i establint i seguint una política comunicativa efectiva econòmicament.

CTO – Cap de Tecnologia:
 Tasques:
 Desenvolupament del software.
 Muntatge del hardware.
 Testeig dels productes.
 Servei Postvenda.
 Perfil:
Pel que fa al responsable del departament tècnic de la companyia deurà posseir un gran
potencial com a desenvolupador de projectes tecnològics, amb coneixements com la
programació o el hardware a utilitzar. Al mateix temps, haurà de saber reciclar-se com a
professional del sector ja que aquest evoluciona contínuament. Així doncs ha de ser una
persona amb gran simpatia per l’apartat més tècnic de la informàtica i les
telecomunicacions.
Finalment també haurà de saber repartir la carrega de feina tant en temps com amb el
personal del que disposi.
COO – Cap d’Operacions :
 Tasques:
 Gestió de les propostes de contracte.
 Compres i logística.
 Finances.
 Planificació de les activitats.
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 Perfil:
El cap del departament d’operacions és el responsable de planificar i organitzar les
diferents tasques buscant la competitivitat de l’empresa. Haurà de tenir la visió per
cercar les oportunitats ja que gestionarà junt amb el CBO les propostes de nous
contractes, encarregant-se de l’estratègia òptima a seguir per obtenció de nous acords.
També haurà de tenir habilitats econòmiques en l’apartat financer de la companyia ja
que serà responsabilitat seva.

En tots tres casos, al ser el màxim exponent del seu departament resulta evident la
necessitat de la diligència així com el lideratge en la coordinació d’equips humans.

Programador:
 Tasques:
 Desenvolupament del software.
 Muntatge del hardware.
 Perfil:
Estudiant de tercer o últim any del Grau d’Enginyeria Informàtica, de Sistemes de
Telecomunicacions o Telemàtica. Amb especials habilitats en la programació Java.
Es valoraran els coneixements com a desenvolupador d’aplicacions Android.
Haurà de demostrar destresa en muntatge i manteniment de hardware.

Comercial:
 Tasques:

 Recerca de nous clients.
 Atenció al client.

 Perfil:
Persona amb grans habilitats socials per la captació de nous clients. Preferiblement amb
estudis universitaris cursats o per cursar, però no requisit indispensable.
Es valorarà especialment la gestió de conflictes amb clients i les capacitats de persuasió.

8.3. Selecció i contractació
Els encarregats de la selecció i la contractació de nous treballadors serem els tres socis
fundadors d’esfera.
Farem servir els portals d’internet LinkedIn i Facebook per obtenir la màxima
informació dels candidats.
També publicarem les ofertes a pàgines web especialitzades en ofertes laborals com són
Infojobs o Monster al mateix temps que a les borses de totes les universitats de la ciutat,
per tal d’arribar al màxim nombre d’aspirants i tenir una millor representació dels perfils
disponibles.
Al rebre el contacte d’algú interessat concertarem cita a la seu de la nostra empresa. Allà
l’aspirant serà entrevistat pels socis i se li informarà del perfil i responsabilitats que
exigim. També se li podrà fer alguna prova objectiva per avaluar el seu nivell en
determinades aptituds necessàries pel lloc de treball.
53

Posteriorment a la finalització d’un període preestablert, ens reunirem per decidir quin
dels aspirants resulta més adient pel lloc de treball que oferim. Un cop decidit
informarem a l’escollit per començar els tràmits de contractació pertinents.

8.4. Política salarial
Durant els primers estadis del desenvolupament de la companyia, el primer o dos
primers anys, els socis fundadors establiran un salari fixe també per ells. Un cop la
situació econòmica ho permeti, es revisaran els sous de la totalitat de la plantilla en
funció de l’evolució dels beneficis.
Mentrestant els salaris dels treballadors de la companyia seran els següents:
Taula 8.Salaris dels treballadors i socis.
Lloc de treball

Salari mensual

Contracte

CBO

1.500 €

Jornada completa.

CTO

1.500 €

Jornada completa.

COO

1.500 €

Jornada completa.

600 €

Mitja jornada.5h.

800 €

Jornada completa.

Programador
Comercial

Font. Pròpia.
Cal mencionar que procurarem emprar becaris universitaris per exercir el càrrec de
programadors/ desenvolupadors de software. Un cop finalitzat el seu període de
pràctiques estudiarem la seva continuïtat amb la intenció de donar continuïtat al seu
coneixement adquirit i al treball desenvolupat a la companyia. I recompensar així
l’esforç i dedicació durant el temps que hagi treballat per nosaltres.
En cas positiu mantindrà el seu nivell salarial fins la següent revisió de salaris mentre
que en cas negatiu serà suplert per un altre becari que seguirà el mateix procés
d’avaluació i aprenentatge.
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9. Aspectes legals
9.1. Forma jurídica i constitució legal de l’empresa
Arribats a aquest punt , creiem oportuna la necessitat de tenir per escrit el compromís de
qui rebi aquest projecte a no divulgar-ho a terceres persones tot signant un acord de
confidencialitat. Seguirem el model adjuntat a l’annex.
Per altra banda signarem també un acord entre socis per tal d’establir el següent:
Taula 9.Pacte entre socis.
Situació

Requeriment

Entrada de nous socis

Majoria absoluta 3/3 socis.

Sortida de socis

Acord de confidencialitat. Avís previ (6 mesos).

Nous inversors

Majoria simple.

Venta de les participacions

Reunió entre socis. Avís previ (3 mesos).

Font. Pròpia.
Tot seguit analitzarem la idoneïtat de la forma jurídica escollida, així com les accions
pertinents per a protegir la nostra marca d’empresa i les nostres invencions com a patens
o models d’utilitat.

Una vegada establert l’acord de confidencialitat, signades també les bases d’acord entre
socis i convençuts a crear la companyia, cal decidir la forma jurídica que tindrà fent un
estudi de les avantatges i inconvenients que ens ofereixen cadascuna a nivell de
responsabilitat, capital inicial i impostos a pagar. A continuació un quadre resum de les
diferents formes jurídiques que existeixen avui dia amb les seves principals
característiques:
Taula 10.Formes Jurídiques

Font. Catalunya emprèn. Generalitat de Catalunya.
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Veiem que s’analitzen sis tipus de formes, cadascuna té els seus ponts forts i els seus
punts dèbils que ens influiran a la hora d’escollir-ne una d’elles. Cercarem dons la
forma jurídica que més coincideixi amb les nostres aspiracions, ja que nosaltres, com a
empresa, busquem el següent:





Tres socis.
Baixa inversió inicial, també a nivell de capital inicial.
Minimitzar els riscos en cas de fallida.
Tributacions ajustades.

Al associar-nos tres persones físiques totes les formes contemplades ens servirien, en
canvi, descartarem la Societat Anònima i la Societat Anònima Laboral al demanar més
de 60.000€ com a capital social. També descartarem la Societat Limitada Laboral ja que
potser en un futur cap dels socis serà treballador.
Pel que fa a la responsabilitat, al voler minimitzar les pèrdues en cas de fallida resulta
impossible assolit una responsabilitat econòmica il·limitada, així doncs queden
descartades la Societat Civil Privada i el treballar com a Autònom o Empresari
Individual.
Arribats a aquest punt tan sols dubtem entre la Societat Limitada o la Societat
Cooperativa de Treball associat.
Estudiant-les una mica més en profunditat veiem que la cooperativa es per socis que
també siguin treballadors i no només capitalistes, al mateix temps que els treballadors
assalariats no poden ser més del 30% que els socis. Tampoc es permet que cap dels socis
posseeixi més del 30% del capital de la companyia.
Escollirem doncs establir-nos com a Societat Limitada, la qual té, a més a més de les ja
descrites, les següent característiques:






Classe de socis: treballadors o capitalistes.
Seguretat Social: regim d’autònoms pels socis. Regim general per la resta.
Costs de constitució: sobre els 600€.
Participacions: compra preferent per la resta de socis.
Legislació: Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol.
Ordre JUS/3185/2010, de 9 de Desembre.
Reial decret llei 13/2010, de 3 de Desembre.
Llei 14/2013, de 27 de Setembre.

A continuació procedirem a desglossar els diferents tràmits a fer per muntar l’empresa24:
 Tràmits d’obertura i llicencies:
Consulta al Departament d’Urbanisme abans d’escollir local per tal de complir la
normativa vigent.
 Sol·licitud certificació denominació social:
Cal sol·licitar telemàticament al Registre Mercantil una llista de tres possibles noms
per la nostra societat. La resposta costa 13.52€ més impostos al fer-ho presencial.
24

Costos i tràmits per muntar una empresa. Catalunya emprèn. Generalitat de Catalunya.
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Podem també consultar la disponibilitat del nom per 1.80€+IVA.
 Dipòsit capital social entitat bancària:
Cal ingressar en un compte d’un banc o caixa la quantitat equivalent al capital social.
Es necessari aportar la certificació de denominació social.
 Escriptura pública de constitució:
Formalisme per constituir l’empresa com a tal. S’entrega a tots els socis davant de
notari.
 Declaració prèvia d'inici d'activitat i sol·licitud CIF provisional:
Cal demanar a l’Agencia Tributaria un CIF previ a la inscripció de la societat al
registre. Si necessitem també podem demanar l’alta abans de l’inici d’activitats per
rebre factures.
 Liquidació ITPAJD, per operacions societàries - Impost de Transmissions
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats:
Segons la Llei de l’ITPAJD; art. 3 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre;
queden exemptes de tributació la constitució de societats.
 Inscripció Registre Mercantil:
Al inscriure la empresa al Registre Mercantil, aquesta adquireix personalitat jurídica.
 Sol·licitud CIF definitiu:
Després de la inscripció la empresa rep un número o codi d’identificació fiscal que
l’identifica com a societat de forma definitiva.
 Declaració censal d'alta d’activitat:
A continuació, abans d’iniciar l’activitat econòmica, la societat ha d’inscriure’s al
cens de l’Agència Tributaria, comunicant el tipus d’activitat i el moment d’inici
d’aquesta.
 Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social i altes empresari/es i
treballadors/res:
La Tresoreria General de la Seguretat Social atorga un Codi de Comte de Cotització
(CCC) a l’empresari per tal d’ésser identificat dins la Seguretat Social.
 Comunicació d'obertura del centre de treball:
També cal comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya la localització de la seu de la companyia.
Cada nou centre obert ha de ser també declarat.
 Obtenció llibre de visites:
Tota empresa ha de tenir-ne un per a una futura Inspecció de Treball i Seguretat
Social.
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9.2. Marques i patents
En una societat com l’actual, on la competitivitat empresarial és tant alta, resulta
determinant establir les accions oportunes per defensar la propietat intel·lectual de les
idees de negoci que se’ns acudeixin.
Es per això que cal registrar a l’Oficina Española de Patentes i Marcas tant la patent o
model d’utilitat que utilitza el nostre projecte tecnològic com la marca que volem que la
gent identifiqui a la nostra empresa.
En el primer dels casos i estudiant el que cita l’OEPM :
“Puede ser objeto de una patente: un procedimiento, un método de fabricación, una
máquina o aparato o un producto. La ley permite que este producto puede estar
compuesto o contener materia biológica así como se admiten los procedimientos con los
que se produzca, transforme o utilice materia biológica.”
“Puede ser objeto de un modelo de utilidad: un utensilio, un instrumento, una
herramienta, un aparato, un dispositivo o una parte del mismo, pero nunca puede ser
protegido por modelo de utilidad un procedimiento o un producto (químico, alimento,
composición etc.).”
“No se pueden proteger por patente o modelo de utilidad, los descubrimientos, las
teorías científicas y los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas y
científicas, los métodos económico-comerciales, los programas de ordenador...Las
invenciones de procedimiento no se pueden proteger como modelos de utilidad...”
D’aquesta forma descartem patentar o registrar la nostra idea com a model d’utilitat.
Per altra banda, registrarem la marca esfera per tal d’obtenir el monopoli d’ús i que així
els nostres clients l’associïn a la nostra companyia de desenvolupament de projectes
tecnològics. Aquest tràmit té un cost de 122.89€ si es fa telemàticament.
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10.

Viabilitat econòmica

Arribats a aquest punt cal desenvolupar un estudi a nivell econòmic de l’eficiència del
nostre projecte.
Haurem doncs de verificar la inversió inicial, les inversions durant el primer any de vida
del projecte, la evolució a nivell de tresoreria i dels resultats econòmics obtinguts, la
estructura de l’empresa a la hora de repartir entre actiu i passiu, així com un seguit
d’indicadors

10.1. Pla d’inversions
En primer lloc caldrà analitzar la inversió inicial prèvia necessària per a l’inici de
l’activitat. Es realitza a un any vista i recull tant les despeses com les inversions
materials i immaterials, fiances, existències i provisions de fons.
Veiem a continuació en detall el cost dels equips necessaris:

Taula 11.Equips.
PREU (€
79
2560,5
247,2
689,5
3576,2

EQUIPS PROCES INFORMACIÓ
Impressora
Ordinadors
SAI
Servidor
Total equips

Font.Pròpia.





Impressora: HP Officejet 6100 WiFi.
Ordinadors: MSI GP70 2PE-435XES i5-4210H/8GB/1TB/GT840M/17.3".
SAI: APC Power-Saving Back-UPS Pro 1200 230V.
Servidor: HP ProLiant ML310E G8 V2 Intel Xeon E3-1220V3/8GB/1TB.

Destinarem també 285.8 € a l’adquisició de tant el sistema operatiu Microsoft Windows
8 com el paquet d’eines ofimàtiques Office 365, 122.89 € a registrar-nos com a marca,
250 com a despeses de primer establiment, 150 € per a material d’oficina (amb previsió
d’un any) i al estar la oficina moblada tan sols caldrà que comprarem tres butaques a
IKEA per 79.95 € la unitat.
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Taula 12. Pla d’inversions.
PLA D'INVERSIONS

PRIMER ANY

DESPESES (no amortitzables)

250,00

Despeses de constitució
Despeses de primer establiment
INVERSIONS IMMATERIALS
Propietat industrial (patents i marques)
Drets de traspàs
Aplicacions informàtiques
Drets/béns en règ. d'arrend. finan.
INVERSIONS MATERIALS

0,00

250,00
408,69

122,89
0,00
285,80
0,00
3.966,17

Terrenys

0,00

Construccions

0,00

Maquinària

0,00

Altres instal·lacions

0,00

Mobiliari

239,97

Equips procés informació

3.576,20
0,00

Elements de transport
Altre immobilitzat material

150,00

FIANCES I DIPÒSITS A LLARG TERMINI
Fiances a llarg termini
Dipòsits a llarg termini
EXISTÈNCIES

0,00

PROVISIONS DE FONS

0,00

TOTAL INVERSIONS

4.624,86

0,00
0,00
0,00

Font. Pròpia.
En resum, les inversions necessàries per arrencar el projecte sumaran un total de 4624.86
€ al primer any.
Vegem també a continuació el balanç inicial de la companyia per poder entendre la
distribució dels bens:
Taula 13. Balanç inicial.
BALANÇ INICIAL
ACTIU

22.500,00

TOTAL ACTIU NO CORRENT

4.251,97

IMMOBILITZAT MATERIAL

3.966,17

Mobiliari
Equips, processos d'informació

239,97
3.576,20

Altre immobilitzat material

150,00

IMMOBILITZAT INMATERIAL

285,80

Aplicacions informàtiques
TOTAL ACTIU CORRENT
Tresoreria

285,80
18.248,03

18.248,03
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PASSIU

22.500,00

PATRIMONI NET

22.500,00

CAPITAL SOCIAL

22.500,00

RESERVES

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00

PASSIU NO CORRENT

0,00

PASSIU CORRENT

0,00

Font. Pròpia.

10.2. Pla de finançament
Una vegada fixades les inversions necessàries perquè la activitat s’iniciï es crea la
pregunta d’on sorgiran els fons per afrontar aquests primers pagaments.
Cal doncs realitzar un estudi de les fonts de finançament disponibles, tant de recursos
propis com aliens en forma de préstecs o crèdits.
Segons l’acord de socis, vàrem decidir entregar cada un dels tres socis 7500€ en
concepte de capital social. Vàrem també acordar no optar per cap tipus de recurs aliè ja
que entenem no ens cal per a realitzar les inversions oportunes ja ens son rendibles els
diners aportats a títol personal.
Taula 14. Pla de finançament.
PLA DE FINANÇAMENT

PRIMER ANY

RECURSOS PROPIS
Capital social

22.500,00

22.500,00

RECURSOS ALIENS
Crèdits o préstecs

0,00

0,00

Proveïdors d'immobilitzat (lísing)
Capitalització
Subvencions

0,00
0,00
0,00
22.500,00

TOTAL FINANÇAMENT

Font. Pròpia.
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10.3. Estat de tresoreria provisional
Ja em vist tant les necessitats inicials com les formes de finançament per a aquestes
necessitats. Ara es moment de veure la evolució anual25 del flux d’ingressos i
pagaments:
Taula 15. Pla financer.
PLA FINANCER

Any 1

Any 2

Any 3

INGRESSOS
(+) Aportació dinerària (capital social)

22500,00

(+) Factures cobrades

0,00

0,00

308000,00 502000,00 646000,00

(+) Subvencions rebudes

0,00

0,00

0,00

(+) Préstecs

0,00

0,00

0,00

(+) Ingressos financers

0,00

0,00

0,00

(+) Ingressos extraordinaris, etc.

0,00

0,00

0,00

Total ingressos (A) 330500,00 502000,00 646000,00
PAGAMENTS
(+) Factures pagades (compres)

36091,08

45070,00

59645,00

(+) Despeses de personal (sou + quotes patronals)

54000,00

70800,00

70800,00

(+) Lloguers

3000,00

3000,00

3000,00

(+) Subministraments

1742,40

1742,40

1742,40

(+) Treballs realitzats per altres. Pagats

0,00

0,00

0,00

(+) Relacions públiques i publicitat. Pagats

0,00

0,00

0,00

(+) Altres despeses corrents

0,00

0,00

0,00

(+) Despeses extraordinàries

0,00

0,00

0,00

(+) Devolució de préstecs (principal)

0,00

0,00

0,00

(+) Pagament d’interessos dels préstecs

0,00

0,00

0,00

(+) Pagament d’inversions dels actius

0,00

0,00

0,00

(+) Impost de Societats, etc.

48898,44
Total pagaments (B)

95030,87 128408,41

94833,48 215643,27 263595,81

RESULTAT FINANCER (A - B) 235666,52 286356,73 382404,19
RESULTAT FINANCER ACUMULAT 235666,52 522023,25 904427,44

Font. Pròpia.
Pel que fa als ingressos, l’aportació inicial dels socis correspon a 7500€ per cada un dels
tres. Mentre que la previsió de contractes és la següent:
 ANY 1: 1 POBLACIÓ GRAN.
 ANY 2: 1 POBLACIÓ GRAN + 1 POBLACIÓ MITJANA.
 ANY 3: 1 POBLACIÓ GRAN + 2 POBLACIONS MITJANES.
Cal recordar que amb cada contacte existeix una quota inicial i una mensualitat a pagar
mensualment a partir del cinquè mes en endavant, mentre duri el contracte.

25

Al annex pla financer mensual del primer any.

62

En l’apartat dels pagaments, durant el primer any només contarem amb els tres socis
amb un salari mensual de 1500€. A partir del segon any incorporarem a tres persones
noves, dos programadors becaris que rebran 600€ per mes i un comercial que en rebrà
800€.
Les factures pagades corresponen als equips informàtics així com les antenes (compra al
segon mes de desenvolupament) i les etiquetes (compra bimensual de paquets de 5000
unitats per 1600€).
Per últim els subministraments amb IVA sumen un total mensual de 145.2€.

10.4. Compte de resultats provisional
Ja havent estudiat el resultat financer del projecte cal fer el mateix amb la part
corresponent a la estimació de ventes menys les despeses, a nivell anual26, que l’empresa
haurà de suportar.
D’aquesta forma podem veure si la rendibilitat del nostre projecte es positiva i en quina
mesura, podent revaluar la nostra estratègia per a obtenir la millor solvència.
En aquest apartat no figura pas l’impost de valor agregat. En canvi el de Societats
s’aplica en resultat positiu un 25% fins a 300.000 i un 28% en endavant.

Taula 16. Pla econòmic.
PLA ECONÒMIC

Any 1

Any 2

Any 3

INGRESSOS
(+) Vendes

254545,45

414876,03

533884,30

(+) Subvencions rebudes

0,00

0,00

0,00

(+) Altres ingressos corrents

0,00

0,00

0,00

254545,45

414876,03

533884,30

0,00
254545,45

0,00
414876,03

0,00
533884,30

0,00

0,00

0,00

54000,00

70800,00

70800,00

1032,37

760,73

563,50

0,00

0,00

0,00

(+) Lloguers

2479,34

2479,34

2479,34

(+) Subministraments

1440,00

1440,00

1440,00

(+) Treballs realitzats per altres empreses

0,00

0,00

0,00

(+) Relacions públiques i publicitat

0,00

0,00

0,00

(+) Altres despeses corrents ...

0,00

0,00

0,00

Total ingressos (A)
DESPESES
(+) Consums (cost de vendes o inputs) (B)

MARGE BRUT (C = A - B)
Despeses estructura
(+) Compres
(+) Despeses de personal (sou + quotes patronals)
(+) Amortitzacions
(+) Variació de provisions

Total despeses estructura (D)

58951,71

75480,07

75282,83

195593,75

339395,97

458601,46

(+) Ingressos financers

0,00

0,00

0,00

(-) Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195593,75

339395,97

458601,46

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (E = C-D)

Resultat financer (F)

RESULTAT DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA (G = E - F)
26

Al annex pla econòmic mensual del primer any.
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(+) Ingressos extraordinaris (h)
(-) Despeses extraordinàries (i)

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (J =G-( h - i))
(-) Impost de Societats (k)

RESULTAT DEL PERÍODE = J -k
RESULTAT ACUMULAT

0,00
0,00
195593,75
48898,44
146695,31
146695,31

0,00
0,00
339395,97
95030,87
244365,10
391060,41

0,00
0,00
458601,46
128408,41
330193,05
721253,46

Font. Pròpia.
Podem constatar resultats positius en els corresponents als períodes dels tres anys
analitzats, arribant a un acumulat d’uns 721253,46 € al moment de major taxa de negoci
prevista (3 clients).

10.5. Balanç provisional
En aquest apartat estudiarem la solvència de l’empresa al detallar la distribució del seu
patrimoni del primer any.

Taula 16. Balanç previsional
BALANÇ DE SITUACIÓ

PRIMER ANY

ACTIU

259.836,63

TOTAL ACTIU NO CORRENT

28.422,08

IMMOBILITZAT MATERIAL
Mobiliari

29.168,65
239,97

Equips, processos d'informació
Altre immobilitzat material
IMMOBILITZAT INMATERIAL
Aplicacions informàtiques
AMORTITZACIÓ ACUMULADA
Provisions existències a clients
TOTAL ACTIU CORRENT
Tresoreria
PASSIU
PATRIMONI NET
CAPITAL SOCIAL
RESERVES
RESULTAT DE L'EXERCICI
PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT

28.778,68
150,00
285,80
285,80
-1.032,37
0,00
231.414,55

231.414,55
259.836,63
171.114,06
22.500,00
1.918,75
146.695,31
0,00
88.722,56

Font. Pròpia.
Aquest balanç ja inclou la compra de tots els elements per proporcionar servei a un
client, aquests seran comprats a partir del segon mes (les antenes només aquest segon
mes i les etiquetes bimensualment) que sumats als equips per començar com a empresa
sumen un total de 33992.2€.
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Per altra banda, s’amortitzaran tant el mobiliari, com les aplicacions informàtiques i els
equips, deduint al primer any un total de 1012.62€.
El total actiu corrent vindrà directa i únicament de l’efectiu i altres actius líquids, de la
tresoreria.
En l’apartat del passiu, el patrimoni net és el resultant del capital social i el resultat de
l’exercici del primer any. Mentre que el passiu no corrent és inexistent al no demanar
préstecs.
Finalment el passiu corrent consta dels pagaments a proveïdors i l’IVA.

10.6. Anàlisi del punt d’equilibri, llindar de rendibilitat o punt
mort
El punt d’equilibri es el resultat de un nivell d beneficis nul, és a dir, el moment o nivell
de unitats venudes on la resta entre ingressos i despeses arriba al zero.

Figura 27. Càlcul del punt mort.

Font. Pròpia.
Al gràfic de sobre podem veure el resultat a nivell mensual27 del càlcul del resultat
financer. Inicialment es presenta una gran davallada degut a les compres inicials, però a
partir del segon mes es modera la situació al disminuir en gran part les despeses (ja s’han
comprat els equips) i finalment al cinquè mes, coincidint amb l’inici de les quotes de
manteniment del servei, el resultat financer mensual és positiu.
Al comerciar amb un servei no podem calcular les unitats necessàries per arribar a
aquest punt d’equilibri però si que podem determinar que arribaríem, d’una forma
simbòlica, entre el quart i cinquè dels mesos, essent aquest últim el primer en positiu.

27

Veure al annex la taula detall del resultat.
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10.7. Altres indicadors
 VAN:
El Valor Actual Net és un dels indicadors que els possibles inversors més valoren.
Aquest indica el valor en el moment actual de tots els fluxos futurs originats per una
inversió. Es calcula actualitzant tots els flux de caixa futurs per una taxa “r” i restant-li la
inversió inicial:

Taula 17. Càlcul del VAN
ANY

RESULTAT

1

235666,519

2

286356,73

3

382404,19

Font. Pròpia.
N=3
Io=22500
VAN
881.927,44 €

 TIR:
La Taxa Interna de Retorn resulta de donar valor nul al VAN i aïllar aquesta taxa “r”.
Aquest indicador mostra el retorn d’una inversió, en percentatge. Per tant, a major TIR,
més desitjable econòmicament és un projecte.

TIR
1069%

En darrer lloc calcularem la rendibilitat tant a nivell financer com econòmic.
 ROE:
El Return On Equity o rendibilitat financera mostra el retorn que obtindran els
propietaris de l’empresa. Es calcula de la següent forma:
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Taula 18. Càlcul de ROE.
ANY 1
ANY 2
ANY 3

146695,31
244365,10
330193,05

ROE
651,98
1086,07
1467,52

Font. Pròpia.
 ROI:
Return On Investment o rendibilitat econòmica reflecteix la relació entre el benefici
abans d’interessos i impostos amb l’actiu total. Permet saber la rendibilitat de la inversió
amb independència de com s’hagi finançat, oferint un anàlisi purament econòmic.

Taula 19. Càlcul de ROI.
ANY 1

195593,75

259836,63

ROI
75,28

Font. Pròpia.
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11. Riscos i plans de contingència: Anàlisi DAFO
Resulta també molt important avaluar els riscos que poden afectar al correcte
desenvolupament de les fases del nostre projecte, al mateix temps que cal tenir previstos
uns plans de contingència per tal de donar resposta si aquestes incerteses es
materialitzen. Una forma és l’anàlisi DAFO i les estratègies d’actuació que se’n deriven,
vegem-les a continuació (en color blau els factors interns i en blanc els externs):

Taula 20. DAFO.
Debilitats:
Amenaces:
 Sector en creixement = major
 Falta de clients.
competència.
 Irrupció d’una nova tecnologia.
 Empresa de joves.
 Competència.
 Empresa de recent creació.
 Situació econòmica=pocs crèdits
+ capacitat de compra dels
clients(ajuntaments).

Fortaleses:
 Esperit emprenedor dels
membres.
 Grup multidisciplinari.
 Facilitat per aprendre.
 Natius digitals.
 Vocació per les noves
tecnologies.
 Molt a guanyar.
 Tecnologia nova.

Oportunitats:
 Baixa inversió necessària.
 Situació econòmica=oportunitats de
negoci + lloguers + tarifes.
 Barcelona capital de les TIC: Smart
City, MWC, etc.
 Sector en creixement = alta demanda
+ varietat i gran nombre
d’oportunitats.

Font. Pròpia.
Al combinar fortaleses amb oportunitats podem dissenyar l’estratègia més ofensiva la
qual significa l’escenari més positiu de tots on les situacions externes es sumen als
nostres punts forts.
Si per al contrari s’ajuntessin les situacions externes adverses, conegudes com amenaces,
amb els nostres punts dèbils o debilitats, significaria l’escenari menys propici per l’èxit
del nostre projecte.
Per altra banda, les amenaces que s’oposessin a les nostres fortaleses esdevindrien
riscos. Mentre que les oportunitats davant els nostres punts dèbils ens donarien la
oportunitat de millorar.
Com a plans de contingència, pretenem afrontar les amenaces i convertir les debilitats
en fortaleses de la següent forma:
69







Major competència.  Polítiques de diferenciació com a marca.
Empresa de joves.  Valorització de les característiques positives com a joves.
Empresa de recent creació.  Disposada a aprendre i adaptar-se al client.
Situació de recessió econòmica.  Oferta competitiva.
Falta de clients.  Captació prèvia a l’arrencada del projecte + personal destinat
a la captació de nous clients.
 Irrupció d’una nova tecnologia.  Joves recent titulats inquiets per les novetats
del sector.
 Competència.  Disposats a col·laborar i establir aliances estratègiques.
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12. Estratègies de creixement i desenvolupament
Pel que fa als plans de futur, a nivell de personal ja em descrit les tres contractacions que
farem un cop s’estabilitzi la situació econòmica i aquesta ho permeti amb totals
garanties. De la mateixa forma adaptarem el personal segons la quantitat de projectes i
carrega de treball que ens arribi.
Un cop iniciat el primer projecte centrarem els nostres esforços en la imatge de marca i
les polítiques de comunicació amb la intenció d’arribar al major nombre de potencials
clients.
Creiem que al ser una tecnologia relativament recent, els usos de l’RFID i els clients
interessats en aplicar aquesta a la seva àrea de treball aniran en augment. Per tant
preveiem una línia ascendent pel que a la demanda tant d’aquest projecte com d’altres
que la nostra companyia pugui idear amb la mateixa tecnologia.
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13. Conclusions
Un cop realitzat el pla de negoci que analitza la viabilitat de la meva solució tecnològica
puc parlar amb propietat pel que fa a l’èxit en el desenvolupament d’aquest projecte.
Ja al estudiar l’entorn vàrem constatar l’ampli volum de facturació que el nostre
producte podia aspirar al ser exportable a qualsevol municipi del món.
Les perspectives de futur que envolten aquesta tecnologia són realment positives ja que
segueix una tendència de clar creixement.
També resulta determinant el fet de poder disposar d’un gran nombre de proveïdors
mitjançant la xarxa ens permet abaratir el preu de compra a part de no dependre de cap
fabricant o venedor en concret.
Pel que fa al mercat em vist com la reactivació del sector automobilístic juntament amb
la conversió de places de lliure d’aparcament a places de pagament així com l’opinió
favorable generalitzada dels usuaris finals enquestats resulten aspectes favorables que es
sumen als anteriors.
Analitzat per una banda el correcte desenvolupament tecnològic del projecte i per una
altra la viabilitat econòmica em pogut constatar que, a nivell tecnològic resulta factible
el muntatge i correcte funcionament de la totalitat del sistema.
A nivell econòmic, després d’un estudi minuciós tenim la certesa d’aconseguir resultats
positius des de el primer any i un gran rendiment a tres anys vista, gràcies a tres factors.
El primer són les quotes inicial de contractació del servei així com el manteniment
mensual del servei ens aporten liquiditat des de el primer moment sense necessitat de
préstecs bancaris ni tenir que suportar mesos inicials d’incertesa econòmica. El segon
dels factors és el baix cost dels recursos ja que gran part dels recursos necessaris per
realitzar el producte són les hores de treball.
L’últim factor es la escalabilitat del nostre producte ja que en gran mesura pot ésser
reutilitzat com a solució d’un nou consistori que contracti els nostres serveis, disminuint
la carrega de treball i relegant-la al manteniment i personalització del servei.
M’agradaria aprofitar aquestes últimes línies per expressar el meu desig de que aquesta
solució tecnològica no quedi en un anàlisis d’una possibilitat sinó que l’esforç i
dedicació necessàries transformin aquest desig en un somni més que he pogut dur a
terme.
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14. Annex
14.1. Contracte de confidencialitat
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD
CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______________.
REPRESENTADA POR _______________ Y POR LA OTRA PARTE D. ________________ AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
Declara la Empresa____________________________, por conducto de su representante:

•

Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, como consta en la escritura pública
________________________, otorgada ante D._________________, Notario de _________.
• D. __________________ vecino de_________ con Documento de identidad ____________ en
representación de la mencionada empresa.
Que es su voluntad obligarse en los términos de éste contrato.
Declara el Comprador, por medio de:

•

D.
____________________
vecin o
de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
identidad._______________ en representación propia.
• Que es su voluntad obligarse en los términos de éste contrato.

con

con

Documento

de

Declaran las partes, pro conducto de sus representantes:
1.

2.
3.

Que han decidido transmitirse mutuamente cierta información confidencial, propiedad de cada una de
ellas, relacionada con tecnologías, planes de negocios internos, y otros tipos, a la que en lo sucesivo
se le denominará "Información Confidencial", relativa a la venta de una de las
partes de los servicios de ___________________________
Que cualquiera de ellas, en virtud de la naturaleza de éste contrato, podrá constituirse como parte
receptora o parte divulgante.
Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente
convenio y manifiestan su libre voluntad para obligarse en los términos de las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA. Las partes se obligan a no divulgar a terceras partes, la "Información Confidencial", que reciban
de la otra, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su
propiedad.
Para efectos del presente convenio "Información Confidencial" comprende toda la información divulgada por
cualesquiera de las partes ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en
cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte
receptora.
SEGUNDA. La parte receptora se obliga a mantener de manera confidencial la "Información Confidencial"
que reciba de la parte divulgante y a no darla a una tercera parte diferente de sus abogados y asesores que
tengan la necesidad de conocer dicha información para los propósitos autorizados en la
Cláusula Sexta de éste convenio, y quienes deberán estar de acuerdo en mantener de manera confidencial
dicha información.
TERCERA. La parte receptora se obliga a no divulgar la "Información Confidencial" a terceros, sin el previo
consentimiento por escrito de la parte divulgante.
CUARTA. La parte receptora se obliga a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener
como confidencial la "Información Confidencial" propiedad de la otra parte, incluyendo, mas no limitando, el
informar a sus empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no
deberá
ser
divulgada
a
terceras
partes.
QUINTA. La parte receptora esta de acuerdo en que la "Información Confidencial" que reciba de la otra parte
es y seguirá siendo propiedad de ésta última, a usar dicha información únicamente de la manera y para los
propósitos autorizados en la Cláusula Sexta de este contrato y que este instrumento no otorga, de manera
expresa o implícita, derecho intelectual o de propiedad alguno, incluyendo, mas no limitando,
Licencias de uso respecto de la "Información Confidencial"
SEXTA. La parte receptora se obliga a utilizar la "Información Confidencial" de cualquiera de las otras partes,
únicamente para la compra de una de ellas de la empresa y/o marcas relativas a servicios y productos objeto
del contrato.
SEPTIMA. Las partes convienen que en caso que la parte receptora incumpla parcial o totalmente con las
obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, la parte receptora será responsable de los
daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar a la parte divulgante.
OCTAVA. No obstante lo dispuesto en contrario en este convenio ninguna parte tendrá obligación de
mantener como confidencial cualquier información:
1.
2.
3.
4.

Que previa a su divulgación fuese conocida por la parte receptora, libre de cualquier obligación
de mantenerla confidencial, según se evidencie por documentación en su posesión;
Que sea desarrollada o elaborada de manera independiente por o de parte del receptor o
legalmente recibida, libre de restricciones, de otra fuente con derecho a divulgarla;
Que sea o llegue a ser del dominio público, sin mediar incumplimiento de este convenio por la
parte receptora; y
Que se reciba de un tercero sin que esa divulgación quebrante o viole una obligación de
confidencialidad.
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NOVENA. La vigencia del presente convenio será indefinida y permanecerá vigente mientras exista relación
comercial entre ambas partes.
DECIMA. Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de terminación del presente convenio o, en su
caso, de su prórroga, toda la "Información Confidencial" transmitida de manera escrita, grabada en un
medio magnético o de otra forma tangible, a la parte receptora por la divulgante, deberá ser devuelta a la parte
divulgante o, en su caso, destruida en presencia de un representante autorizado de la parte divulgante, a
elección de la parte divulgante.
En caso de que la parte receptora no cumpla con la devolución o la destrucción en presencia de un
representante autorizado de la parte divulgante dentro del plazo establecido en la presente Cláusula, la
parte receptora, se hará acreedora a la Pena Convencional establecida en la Cláusula Séptima del presente
Contrato.
DECIMO PRIMERA. Las obligaciones establecidas en éste convenio para la parte receptora, respecto a la
confidencialidad, de la "Información Confidencial" y al uso de la misma, prevalecerán a la terminación de
este instrumento, por un periodo de por lo menos 2 (dos) años a partir de dicha
terminación.
DECIMO SEGUNDA. Este convenio constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha
información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o escrito, que haya existido
entre las partes.
DECIMO TERCERA. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente
Contrato.
DECIMO CUARTA. Este convenio solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las
partes, otorgado por escrito.
DECIMO QUINTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de las leyes y tribunales de _________, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa,
señalando desde este momento como sus domicilios legales los siguientes:

D.

_______________________.
D.
_________________
_____________

Calle
Calle_________________
Ciudad_______

Ciudad__________

Enteradas las partes del contenido y alcance del presente contrato, lo firman a fecha
______________
_____
Firma.

Firma.
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14.2. Enquesta
Enquesta sobre l'estacionament de pagament al carrer
Treball Final de Grau - Sergio Huerta Villahoz
1. Sexe?
Home
Dóna
2. Anys d'edat?
3. Necessita fer servir l’àrea verda o blava entre setmana?
Sí
No
4. Necessita fer servir l’àrea verda o blava al cap de setmana?
Sí
No
5. Està satisfet amb l’aparcament a la via pública a la ciutat?
Sí
No
6. Quina valoració li dóna?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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7. És usuari/a d’un telèfon intel·ligent?
Sí
No
8. Disposa de connexió de dades mòbils?
Sí
No
9. Ha sentit a parlar de l’aplicació de telepagament de l’àrea verda i blava de
l’ajuntament ApparkB?
Sí
No
10. L’ha fet servir algun cop?
Sí
No
11. Amb quin grau valoraria una nova aplicació que permetés tant el telepagament i
control de l’estacionament al carrer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12. Estaria disposat a utilitzar-la?
Sí
No
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13. I si suposés un descompte d’entre 10 i 20 cèntims la hora d'aparcament?
Sí
No
14. I si incorporés un sistema per identificar vehicles robats estacionats al carrer?
Sí
No
15. Quant estaria disposat a pagar per aquesta aplicació?
0€
00.5€
0.51€
12€
24€
48€
Més de 8€
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14.3. Mockups
a) EasyPay
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b) ParkChecker
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14.4. Taules completes. Viabilitat econòmica
PLA FINANCER

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Any 1

Any 2

Any 3

INGRESSOS
(+) Aportació dinerària (capital social)

22500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Factures cobrades

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

0,00

0,00

22500,00

0,00

0,00

52000,00

0,00

0,00

0,00 32000,00 32000,00

(+) Subvencions rebudes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Préstecs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Ingressos financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ingressos (A) 74500,00

0,00

0,00

0,00 32000,00 32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

32000,00

5596,08 22495,00

0,00

1600,00

0,00

1600,00

0,00

1600,00

0,00

1600,00

0,00

1600,00

36091,08

45070,00

59645,00

(+) Ingressos extraordinaris, etc.

32000,00 308000,00 502000,00 646000,00

32000,00 330500,00 502000,00 646000,00

PAGAMENTS
(+) Factures pagades (compres)
(+) Despeses de personal (sou +
quotes patronals)
(+) Lloguers
(+) Subministraments
(+) Treballs realitzats per altres.
Pagats
(+) Relacions públiques i publicitat.
Pagats
(+) Altres despeses corrents

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

54000,00

70800,00

70800,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

3000,00

3000,00

3000,00

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

145,20

1742,40

1742,40

1742,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Despeses extraordinàries

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Devolució de préstecs (principal)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total pagaments (B) 10491,28 27390,20

4895,20

6495,20

4895,20

6495,20

4895,20

6495,20

4895,20

6495,20

4895,20

6495,20

-4895,20

-6495,20 27104,80 25504,80

27104,80

25504,80

27104,80

25504,80

27104,80

(+) Pagament d’interessos dels
préstecs
(+) Pagament d’inversions dels actius
(+) Impost de Societats, etc.

RESULTAT FINANCER (A - B)

64008,72

27390,20

48898,44

95030,87 128408,41

94833,48 215643,27 263595,81

25504,80 235666,52 286356,73 382404,19

RESULTAT FINANCER ACUMULAT 64008,72 36618,52 31723,32 25228,12 52332,92 77837,72 104942,52 130447,32 157552,12 183056,92 210161,72 235666,52 235666,52 522023,25 904427,44
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PLA ECONÒMIC

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Any 1

Any 2

Any 3

26446,28 254545,45 414876,03 533884,30

INGRESSOS
(+) Vendes

42975,21

0,00

0,00

0,00 26446,28 26446,28 26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

(+) Subvencions rebudes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Altres ingressos corrents

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ingressos (A) 42975,21

0,00

0,00

0,00 26446,28 26446,28 26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42975,21

0,00

0,00

0,00 26446,28 26446,28 26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

26446,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

4500,00

54000,00

70800,00

70800,00

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

86,03

1032,37

760,73

563,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Lloguers

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

206,61

2479,34

2479,34

2479,34

(+) Subministraments

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

1440,00

1440,00

1440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

4912,64

58951,71

75480,07

75282,83

38062,56

-4912,64

-4912,64

-4912,64 21533,64 21533,64 21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26446,28 254545,45 414876,03 533884,30

DESPESES
(+) Consums (cost de vendes o
inputs) (B)
MARGE BRUT (C = A - B)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26446,28 254545,45 414876,03 533884,30

Despeses estructura
(+) Compres
(+) Despeses de personal (sou +
quotes patronals)
(+) Amortitzacions
(+) Variació de provisions

(+) Treballs realitzats per altres
empreses
(+) Relacions públiques i publicitat
(+) Altres despeses corrents ...
Total despeses estructura (D)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (E = CD)
(+) Ingressos financers
(-) Despeses financeres
Resultat financer (F)
RESULTAT DE L'ACTIVITAT
ORDINÀRIA (G = E - F)
(+) Ingressos extraordinaris (h)
(-) Despeses extraordinàries (i)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (J
=G-( h - i))
(-) Impost de Societats (k)

0,00

0,00

0,00

0,00

21533,64 195593,75 339395,97 458601,46
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38062,56

-4912,64

-4912,64

-4912,64 21533,64 21533,64 21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38062,56

-4912,64

-4912,64

-4912,64 21533,64 21533,64 21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

21533,64

21533,64 195593,75 339395,97 458601,46

21533,64 195593,75 339395,97 458601,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 48898,44 95030,87 128408,41
RESULTAT DEL PERÍODE = J -k 38062,56 -4912,64 -4912,64 -4912,64 21533,64 21533,64 21533,64 21533,64 21533,64 21533,64 21533,64 21533,64 146695,31 244365,10 330193,05
RESULTAT ACUMULAT 38062,56 33149,92 28237,28 23324,64 44858,28 66391,92 87925,55 109459,19 130992,83 152526,47 174060,11 195593,75 146695,31 391060,41 721253,46
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ANY 0
Mobiliari
Equips procés informació
Altre immobilitzat material
TOTAL
mob./mes
equips/mes
altre immob. mat/mes
TOTAL/mes

ANY 1

239,97
3.576,20
285,80

Mes 1
INGRESSOS
74500
PAGAMENTS 10491,2806
RESULTAT FINANCER 64008,7194

ANY 2

24,00
894,05
114,32
1032,367
2,000
74,50
9,526666667
86,03

Mes 2
0
27390,2
-27390,2

ANY 3
21,60
670,54
68,592
760,73
1,800
55,878
5,716
63,39

Mes 3

Mes 4

0
4895,2
-4895,2

0
6495,2
-6495,2

coeficients
0,25 Equips procés info.
0,1 Mobiliari
0,4 Altre immobilitzat material

19,44
502,90
41,1552
563,50
1,620
41,909
3,430
46,96

Mes 5
32000
4895,2
27104,8

Mes 6
32000
6495,2
25504,8

Mes 7
32000
4895,2
27104,8

Mes 8
32000
6495,2
25504,8

Mes 9
32000
4895,2
27104,8

Mes 10
32000
6495,2
25504,8

Mes 11
32000
4895,2
27104,8

Mes 12
32000
6495,2
25504,8
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