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Resum 
 
Qui no té una guia turística agafant pols en algun racó de casa? Fa uns quants anys, si volies 
aprofitar el temps per veure el major nombre de localitzacions al visitar una ciutat nova te 
n’havies de comprar una. Tot això va canviar amb l’aparició del telèfon intel·ligent i les apps 
turístiques.  
 
Deixant de banda els avantatges amb pes, comoditat i rapidesa; aquest tipus d’aplicacions 
no satisfeien els principals requeriments als que els usuaris actuals estan acostumats. Visit & 
Beacon neix per superar aquestes restriccions. Els itineraris personalitzats per la ciutat i l’ús 
de beacons per la geolocalització del dispositiu de manera que no malgastis dades en un país 
estranger són els dos pilars en els que es basa l’aplicació. 
 
En aquest document trobareu el pla de negoci en el qual analitzarem la viabilitat de crear 
una possible empresa que giri entorn a l’aplicació. Estudiarem aspectes com el mercat al 
que s’encara l’aplicació,  l’atracció del sector, el màrqueting tàctic i estratègic, la cadena de 
valor, els processos clau i també analitzarem la viabilitat econòmica entre d’altres. 
 
 
 

Abstract 
 
Who among us does not have a tourist guide gathering dust somewhere in their house? 
Some years ago, if you wanted to max out your time in a foreign city, you had to buy one. 
All this changed with the appearance of the smartphone, along with apps aimed at tourists. 
 
Putting aside advantages such as weight, commodity and ease of use; these kinds of 
application do not satisfy the main issues users are accustomed to nowadays. Visit & 
Beacon was born to overcome these restrictions. Personalized routes and the use of 
beacons to geolocalize the device in such a way that you do not need to connect to the 
Internet in a foreign country wasting mobile data are the two main pillars on which the 
application is based.  
 
In this document you will find the business plan in which we will analyse the viability of 
creating a company that revolves around the application. We will study aspects such as the 
market for the app, the appeal of the sector, the marketing plan, value chain, key processes 
and also analyse the economic viability among others. 
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1. CONCEPTES ESTRATÈGICS 
 
 

1.1.  Definició de la necessitat del mercat 
 
 
El creixement incessant de les tecnologies i la cursa constant de les ciutats per convertir-se 
en les millors Smart Cities1 del món fan que tots els negocis s’hagin d’actualitzar i adaptar a 
les noves tendències. Renovar-se o morir. Aquesta és la màxima que predomina en el món 
en el que vivim. Si vols sobreviure, el teu nom ha d’anar seguit de 2.0. 
 
Aquest és l’escenari on Visit & Beacon pren tot el seu poder. Barcelona és la primera Smart 
City del món segons Juniper Research2, és la capital mundial del mòbil i és la capital 
europea de la innovació. Dins d’aquest context, l’aplicació mòbil que us presentem té un 
èxit assegurat. 
 
Després de fer un profund estudi en els diferents mercats on poder aplicar la tecnologia 
dels beacons, una tecnologia que no s’ha adoptat gaire a l’estat espanyol, s’ha descobert que 
el sector turístic, principalment el de guies turístiques, no inverteix massa en innovació. 
Segueix estancat en els mapes o guies turístiques de paper. Perquè us feu una idea, el 
primer mapa que es conserva a dia d’avui va ser creat a Babilònia als voltants de l’any 500 
a.C. com una còpia d’un original creat 200 anys abans. De la mateixa manera, la primera 
guia turística narra la història del viatge que va fer el papa Calixto II en el seu pelenigratge a 
Santiago l’any 1348. Al mateix temps, utilitzar mapes i guies de paper no és gens còmode. 
T’has de geolocalitzar manualment i si tanques la guia l’has de tornar a obrir i buscar la 
pàgina exacta on ho vas deixar, sense comptar el pes que tenen. 
 
Recentment han sortit al mercat aplicacions que són guies turístiques per a dispositius 
mòbils. Aquestes aplicacions fan la seva funció, però Visit & Beacon vol fer un pas més 
enllà. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 El concepte Smart City (ciutat intel·ligent) es refereix a un tipus de desenvolupament urbà basat en la 
sostenibilitat capaç de respondre a les necessitats bàsiques de les institucions, empreses i habitants tan 
econòmicament com en aspectes operatius, socials i ambientals. 
 
2 Juniper Research és una empresa de serveis de consultoria que té la seva seu a Basingstoke, Anglaterra. 
Fundada l’any 2001, ha crescut exponencialment fins a arribar a ser una empresa de referència dins del sector 
mòbil i de la tecnologia digital. 
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1.2. Idea 
 
 
Tothom ha estat en una ciutat nova i s’ha vist sobrepassat per la quantitat de coses a fer. 
Tothom ha fet de turista a un altre país i se n’ha adonat que el fet de no disposar de dades 
mòbils i haver d’utilitzar un mapa convencional l’ha limitat molt a l’hora d’escollir les 
localitzacions a visitar. És per això que neix Visit & Beacon. Una guia intel·ligent per a les 
plataformes iOS i Android3 que s’adapta als teus gustos. 
 
La idea és crear un mapa intel·ligent de Barcelona que es comuniqui via Bluetooth amb la 
ciutat. El primer cop que l’usuari obri l’aplicació serà guiat per una sèrie de pantalles per 
conèixer els seus gustos i aficions i d’aquesta manera poder oferir-li una ruta que s’adeqüi 
més a les seves necessitats. Un cop completi la fase inicial es trobarà amb una altra pantalla  
on hi trobarà vàries opcions depenent dels dies que disposi per visitar i conèixer la ciutat. 
Tenint en compte les tarifes dels Transports Metropolitans de Barcelona que ofereixen 
abonaments de 2, 3, 4 i 5 dies pels turistes que visiten la ciutat, hem decidit adoptar la 
mateixa durada. Una vegada seleccioni els dies el dispositiu li demanarà activar el Bluetooth 
per continuar i  començarà a escanejar el voltant fins que trobi beacons. En cas de no estar 
en una zona on hi hagi beacons, automàticament se li dirà on comença la ruta. 
 
 
 

1.3. Proposta de valor i avantatges competitius 
 
 
L’objectiu de Visit & Beacon és proporcionar un servei útil per a l’usuari, un servei que 
aporti valor. Cal tenir clar en tot moment que l’èxit de l’empresa ve definit per la satisfacció 
de l’usuari i la facilitat a l’hora de solucionar el problema plantejat. 
 
La principal proposta de valor i l’avantatge competitiu més important és la gran capacitat 
de personalització de l’itinerari creat degut a que prèviament es coneixeran els gustos de 
l’usuari. A l’apartat en el que parlem sobre el producte trobareu més detallat com ho farem 
per saber els gustos i aficions dels turistes. 
 
Algunes de les propostes de valor i avantatges competitius que ofereix Visit & Beacon són 
els que citem a continuació. 
 

- Gran millora en l’experiència de visitar Barcelona degut a la interactivitat amb 
l’aplicació. 

 

                                                
3 Basant-me en el rànking de sistemes operatius mòbils creat el 2015 per la Universitat Cadernal Herrera, 
Android amb un 47.45% i iOS amb un 42.59% dominen clarament el mercat amb més d’un 90% de la quota. 
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- S’utilitzarà la tecnologia Bluetooth per a la geolocalització del dispositiu. D’aquesta 
manera si no disposes de dades mòbils ni estàs a prop de cap xarxa Wi-Fi podràs 
seguir utilitzant l’aplicació. 

 
- Gran desplegament de beacons per la ciutat de manera que el dispositiu estigui 

geolocalitzat amb una gran precisió. 
 

- El fet de ser una aplicació mòbil ofereix molts avantatges respecte les guies 
turístiques impreses, com per exemple els costos d’impressió, de paper, molta més 
facilitat per actualitzar-la.. 

 
 

 

1.4. Tecnologia 
 
 
Com hem mencionat anteriorment, la tecnologia  utilitzada serà el Bluetooth, exactament 
Bletooth Low Energy juntament amb el protocol iBeacon, desenvolupat per Apple el 2013.  
 
L’estàndard del Bluetooth, que va néixer a mitjans anys 90, ens permet crear xarxes sense 
cable dins d’un radi proper. A dia d’avui s’ha establert com una de les connexions habituals 
en mòbils i perifèrics de tot tipus degut a la seva ratificació dins del IEEE 802.15. Permet 
connectar des d’auriculars i teclats fins a bandes pectorals de pulsímetres. 
 
És cert que la taxa de transferència del Bluetooth convencional ha millorat (passant d’1 
Mbps a 24 Mbps) però sempre ha pecat del mateix, l’autonomia. L’estàndard Bluetooth 
radia en un rang que oscil·la entre 1 i 30 metres depenent de la potència de l’emissor. Com 
més gran sigui la distància a cobrir, major serà la potència transmesa i major l’energia 
consumida. Molts cops no té sentit emetre una senyal de 100mW (Bluetooth de classe 1 
amb  un abast de més de 30 metres) i després utilitzar uns auriculars que estan a mig metre 
de l’emissor, i de fet, hi ha vegades on tampoc necessitem crear una connexió contínua i 
persistent si la transmissió de dades no és contínua. Per això neix el Bluetooth Low Energy. 
 
L’any 2010 el Bluetooth LE es va integrar dins els protocols de Bluetooth 4.0. El Bluetooth 
LE es fonamenta en la reducció del consum i en la minimització de la potència emesa, 
principalment amb el temps que s’emet senyal. La substancial reducció del consum i 
l’extensió de l’autonomia no solament redunda en una millora pels nostres smartphone sinó 
que també és important en el desenvolupament de sensors.  
 
El model de beacon escollit és el Gimbal Series 104 amb un rang de fins a 50 metres. La 
durada de la seva bateria, una pila CR2032, és de 4 mesos escanejant cada 100ms. Com que 
                                                

- 4 Especificacions Gimbal Series 10: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0680/0893/files/GimbalBeaconSpecRevC.pdf?4098 
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no necessitem que escanegi tan sovint modificarem els valors per defecte de manera que 
escanegi cada segon. D’aquesta manera aconseguirem allargar la vida de la bateria fins 
aproximadament un any.  
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2. ANÀLISI DE L’ENTORN 
 
 
Començarem fent un anàlisi exhaustiu de l’entorn de l’empresa per veure des d’on partim. 
L’estudi se centrarà en la influència de les cinc forces de Porter5 fins a tots els factors 
externs que afecten notòriament en el desenvolupament del projecte per intentar identificar 
les tendències que envolten el sector.  
 
 
 

2.1 Atracció del sector 
 
 

 2.1.1 Amenaça de nous competidors 
 
 
En primer lloc ens trobem amb les barreres d’entrada dels nous competidors. Com més 
fàcil sigui entrar al mercat, major serà l’amenaça. És a dir, si es tracta de muntar un petit 
supermercat de poble serà molt fàcil l’entrada al mercat de nous competidors de manera 
que per sobreviure t’hauràs de diferenciar d’alguna manera, ja sigui pel tracte amb el client, 
pels productes exclusius que tinguis o per la seva disposició. 
 
Porter va identificar set barreres que es podrien utilitzar a l’hora de crear un avantatge 
competitiu: 
 

- Economies d’escala.  
 
En aquest aspecte per molt que l’empresa s’expandís no es veuria molt beneficiada de 
l’economia d’escala. És cert que els costos de l’adquisició dels beacons i de les seves bateries 
es reduirien però això no suposa més que una part molt petita de la inversió que s’haurà de 
dur a terme.  
 

- Diferenciació del producte. 
 
Aquest és el punt clau. Després de l’estudi del mercat no hem trobat cap empresa que faci 
el  mateix que volem fer nosaltres. Tanmateix, aplicacions com GeoTourist6 et 

                                                
5 L’anàlisi de les cinc forces de Porter consisteix en fer un estudi complet de l’empresa mitjançant l’anàlisi de 
la industria i l’atractivitat del sector en aquest moment per saber on està col·locada l’empresa respecte una 
altra en aquest moment. 
 
6 GeoTourist és una aplicació mòbil que consta d’una guia turística que reprodueix àudios basant-se en la teva 
posició exacta, sempre i quan estiguis a l’aire lliure. Permet crear recorreguts, publicar fotos i compartir les 
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geolocalitzen mitjançant el sistema de posicionament global (GPS) que permet determinar 
la posició d’un objecte a l’exterior.  
 
Tot i això, nosaltres pretenem canviar la manera de fer turisme a les ciutats, començant per 
Barcelona. Un cop t’hagis descarregat l’aplicació al teu telèfon no t’hauràs de preocupar de 
res més. Com ja hem mencionat amb anterioritat, l’únic que hauràs d’introduir manualment 
són els teus gustos i aficions. Un cop introdueixis els gustos principals, per exemple música, 
se’t donarà l’oportunitat d’escollir entre diferents subgèneres.  
 
A més a més, no serà necessari cap tipus de connexió a internet ni de GPS per la qual cosa 
turistes d’arreu del món en podran gaudir. 
 

- Inversió de capital 
 
La inversió de capital se centrarà principalment amb el desenvolupament de l’aplicació, 
tècniques de màrqueting i en el sou dels empleats. El cost de la xarxa de beacons no suposarà 
una gran inversió. 
 

- Desavantatge en costos independentment de l’escala. 
 
No hi hauria cap desavantatge en costos independentment de l’escala en el desplegament 
de l’aplicació a Barcelona. Hi ha empreses com Gimbal que comercialitza beacons dins la 
Unió Europea. Pel que fa a la resta de costos com el  desenvolupament de l’aplicació, 
màrqueting i salaris no es veurien afectats per l’economia d’escala. 
 

- Accés als canals de distribució. 
 
L’aplicació es distribuirà per la Google Play Store per a dispositius Android i per la App 
Store per a dispositius amb iOS. L’únic requeriment necessari per a poder ser 
desenvolupador autoritzat d’Android és realitzar un únic pagament de 25 dòlars a l’hora 
d’entrar per primer cop a Google Play Developer Console7. En canvi, iOS ho fa més difícil, 
per donar-te d’alta en el programa iOS Developer Program8 has de realitzar un pagament 
de 99 dòlars cada any i obtenir una sèrie de certificats digitals de desenvolupament i 
distribució. 
 
De cara a donar a conèixer l’aplicació es realitzarà una forta inversió en màrqueting 
mitjançant les xarxes socials.  
 

- Política governamental. 
                                                                                                                                          
teves experiències a través de les xarxes socials. El que fa única aquesta aplicació és la possibilitat d’anar al lloc 
més inhòspit i amagat del planeta i fer un recorregut ja que els satèl·lits de GPS et trobaran allà on vagis. 
 
7 Informació extreta del web https://play.google.com/apps/publish/signup  
 
8 Informació extreta del web http://apple.co/1IT37jH 
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D’acord amb la secció 6a de l’ordenança d’intervenció municipal en les instal·lacions de 
radiocomunicació9 en referència a les instal·lacions de serveis de gestió intel·ligents de la 
ciutat de Barcelona, els beacons s’ubicaran de forma integrada en el mobiliari urbà. De la 
mateixa manera, si no hi ha alternativa, s’instal·laran en les façanes dels edificis. Prèviament 
a la instal·lació, es presentarà el projecte a l’Ajuntament per a la seva aprovació. Juntament 
amb el projecte s’entregarà la documentació tècnica i administrativa requerida per a 
l’explotació de xarxes a la vegada que també s’entregarà tota la informació esmenada a 
l’apartat 4c de l’article 58. 
 
Per als beacons que hagin d’anar a locals privats s’arribarà a acords amb els propietaris dels 
locals de manera que totes dues bandes en surtin beneficiades. 

 
- Barreres a l’entrada. 

 
Com ja hem anat veient en aquest apartat, les barreres d’entrada de nous competidors reals 
no són ni molt altes ni molt baixes.  
 
El que és cert és que si aconseguim l’aprovació de l’Ajuntament de Barcelona, aquesta no 
serà tan propensa a aprovar un altre projecte similar d’una altra empresa. Però pel que fa als 
costos de desenvolupament de l’aplicació, publicitat i recursos humans l’únic que fa falta és 
una inversió de capital que tothom pot arribar a aconseguir. 
 
 
 

2.1.2 Poder de negociació amb els proveïdors 
 
 
Per sort, el  mercat dels beacons no està monopolitzat per un o dos proveïdors, sinó que n’hi 
ha bastants. Ara mateix els beacons són, majoritàriament, utilitzats en botigues per informar-
te d’ofertes geolocalitzades. L’ús que li volem donar nosaltres és totalment diferent però 
que al cap i a la fi es basa en el mateix principi, quan t’apropis a  un beacon et geolocalitzi de 
tal manera que sàpigues allà on ets en cada moment. 
 
Així doncs, l’amenaça del poder de negociació dels proveïdors no és massa forta ja que hi 
ha una gran quantitat de proveïdors en la indústria Europea de tal manera que si l’empresa 
escollida no ens acaba de convèncer podrem arribar a un acord en el preu del producte 
amb algun altre proveïdor. 
 
 
 

                                                
9 A l’apartat d’annexes podreu trobar l’extracte que es menciona. 
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2.1.3 Capacitat de negociació amb els clients 
 
 
Som els primers en entrar en el món de les guies turístiques intel·ligents la qual cosa ens 
obre un gran ventall de possibles clients. En primera instància l’aplicació serà totalment 
gratuïta (podràs utilitzar totes les seves opcions sense haver de pagar més) i sense cap 
banner ni pop-up. Què suposa això pels turistes que es descarreguin l’aplicació? Una 
experiència d’usuari extraordinària, que a dia d’avui costa molt de trobar, que farà que 
tingui moltes crítiques positives a les respectives App Stores i ajudarà a difondre el boca-
orella. 
 
Segurament estigueu pensant d’on traurà beneficis V&B. Molt senzill, les empreses pagaran 
perquè la ruta passi pel seu establiment; anem a posar alguns exemples.  
 
Un grup de noies es descarrega l’aplicació i en la fase inicial seleccionen la moda com a 
afició. Com us podeu imaginar, l’itinerari passarà pel Portal de l’Àngel i el Passeig de Gràcia 
i les botigues que més paguin apareixeran en la ruta acompanyades d’alguna oferta exclusiva 
que no puguin deixar escapar. L’itinerari també passarà pel davant del Museu del Disseny, 
però si el volen veure gaudiran d’un cupó descompte perquè l’entrada sigui més assequible. 
 
Un altre exemple podria ser un noi que a la fase inicial selecciona com a afició la fotografia. 
Com que les botigues de fotografia més importants estan totes al centre de Barcelona, 
d’acord amb el que l’usuari hagi seleccionat a la primera fase apareixeran en el mapa10 les 
botigues més especialitzades en el tema, sempre i quant paguin. A més a més, el recorregut 
guiarà al noi a indrets amb vistes magnífiques per poder fotografiar la ciutat com mai abans 
s’ha fet; de ben segur que sense l’aplicació no hi hauria anat. 
 
A llarg termini, fins i tot els ajuntaments podrien arribar a ser uns possibles clients. V&B té 
la intenció d’expandir-se a altres ciutats si a Barcelona funciona. D’aquesta manera es 
podria presentar a ajuntaments el projecte d’èxit de Barcelona i com ha contribuït en el 
desenvolupament de l’Smart City. 
 
 

 

2.1.4 Amenaça de productes substituts 
 
 
En l’àmbit dels productes substituts ens trobem al davant d’una barrera que un cop la 
sobrepassem no hi haurà marxa enrere. La barrera és la següent: aconseguir substituir els 
mapes, guies de paper i aplicacions mòbils tradicionals. És cert que les guies de paper estan 

                                                
10 Una vegada estiguis dins d’un itinerari podràs intercanviar entre el mapa on podràs veure la teva ruta 
marcada i una altra pantalla on tindràs les explicacions del recorregut. 
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molt instaurades en la nostra societat, per això hem d’intentar que el comprador (en aquest 
cas usuari) sigui propens a substituir-les per la nostra aplicació. D’entrada, Visit & Beacon  
és un servei totalment gratuït mentre que les guies no. Una vegada decideixi provar 
l’aplicació, la facilitat d’ús i el nivell de diferenciació i de personalització que té respecte una 
guia convencional el convenceran a continuar utilitzant-la. 
 
 
 

2.1.5 Rivalitat entre competidors 

 
Competidors directes que facin el mateix que volem fer nosaltres no n’hi ha cap. El que 
més s’apropa és GeoTourist, que com hem explicat anteriorment es basa en el sistema GPS 
per guiar-te a través d’un itinerari mentre es reprodueixen àudios. El principal inconvenient 
de GeoTourist és que no té cap ruta a Barcelona. 
 
 
A continuació adjuntem una taula que resumeix l’atracció del sector on ens trobem. 
 

 
Taula 1 – Atracció del sector 

(Taula de producció pròpia) 
 
 

Atracció del sector Bona 
Amenaça de nous competidors Bona 

Poder de negociació amb els proveïdors Normal 
Capacitat de negociació amb els clients Molt bona 

Amenaça de productes substituts Bona 
Rivalitat entre competidors Bona 

 
 
 
 

2.2 Anàlisi de l’entorn llunyà 
 
 
Perquè l’empresa tingui un creixement i funcionament correcte hem de tenir en compte els 
elements que envolten l’empresa. Són elements sobre els quals no podem influir de cap 
manera però que hi hem de comptar. Ens centrarem en el comportament de l’entorn 
sociocultural, econòmic, legal i tecnològic. 
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2.2.1 Entorn sociocultural 
 
 
Les guies de viatge convencionals estan molt instaurades en la societat actual, però de la 
mateixa manera ho estan els dispositius mòbils. A Espanya, el 88% de la població ja té 
accés a un telèfon intel·ligent11 i l’any 2015 les vendes mundials van augmentar un 9,8% 
fins un total de 1.430 milions d’unitats.  
 
Les 20 guies turístiques en forma d’aplicació mòbil més descarregades12 no són de 
Barcelona, la majoria són de Nova York, Londres o París. Per això hem d’aprofitar aquest 
boom dels smartphones i explotar-lo al màxim oferint el servei innovador de Visit & Beacon 
centrat a Barcelona. 
 
 
 

2.2.2 Entorn econòmic 
 
 
L’economia en el sector de les aplicacions per a dispositius mòbils està en constant 
creixement. Només cal fixar-se amb el número d’aplicacions que es pugen diàriament a les 
botigues d’Android i Apple. Per altra banda, el sector de les guies de paper (tot i estar molt 
instaurat en la societat) està en un constant declivi. És l’entorn perfecte per instaurar una 
nova manera de conèixer una ciutat. 
 
 
 

2.2.3 Entorn legal 
 
 
Tenim la gran sort de que la tecnologia avança més ràpid que l’entorn legal. Això 
repercuteix en l’aparició d’un munt de llacunes en la legalitat a explotar. Tot i això, totes les 
empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i Comunicació estem dins el 
mateix marc legal i per tant els drets i deures jurídics són molt semblants a la resta. Per això 
haurem d’estudiar les lleis referents a les TIC tal i com hem fet amb l’ordenança 
d’intervenció municipal en les instal·lacions de radiocomunicació. 
 

                                                
11 Notícia: http://www.expansion.com/economia-
digital/companias/2015/12/08/5665e427268e3ef41c8b461d.html 
 
12 Document referenciat: 
http://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Segittur_A
PPS-Turismo.pdf 
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2.2.4 Entorn tecnològic 
 
 
L’entorn tecnològic és totalment positiu. Som una empresa basada en la tecnologia i que 
s’alimenta de la tecnologia. Des del hardware que utilitzem fins al software, tot és 
tecnologia. Aprofitarem totes les oportunitats i avantatges tècnics (millores en els protocols 
de transmissió de dades utilitzats, nous llenguatges de programació...) per d’aquesta manera 
aconseguir ser més eficients i obrir-nos un forat en el mercat. 
 
 
 

2.3 Codi ètic i valors 
 
 
Volem que des de bon principi, a Visit & Beacon que se segueixi un codi ètic que reguli els 
comportaments de les persones dins l’empresa. Volem que es mantingui una línia de 
comportament uniforme entre tots els integrants de l’empresa. És a dir, que no hi hagi 
discriminació a cap company de feina, no acceptar suborns, no divulgar informació 
confidencial... A continuació trobareu el codi ètic de l’empresa. 
 
Codi ètic13 
 

- Respecte als drets humans i a les Llibertats Públiques. Visit & Beacon està 
compromesa a aplicar el contingut del Pacte Mundial de les Nacions Unides i en 
l’eliminació de tot tipus de treball forçós, treball infantil o qualsevol altra modalitat 
de treball sota coacció. 

 
- Compliment de la legalitat. Les persones afectades respectaran la legalitat vigent del 

país i evitaran conductes que vulnerin valors i principis establerts en el codi ètic. 
 

- Igualtat d’oportunitats. La selecció i promoció dels treballadors de Visit & Beacon 
es basarà en el mèrit i l’atenció als requisits precisos en cada moment. Per altra 
banda, els treballadors de Visit & Beacon hauran de participar de manera activa en 
els plans de formació que es posin a la seva disposició. 

 
- Seguretat i salut en la feina. Les persones afectades hauran de conèixer i complir les 

normes de protecció de la salut i seguretat en la feina i vetllar per la seguretat dels 
altres treballadors, clients i proveïdors. 

 
- Respecte al medi ambient. La preservació del medi ambient és un punt clau en el 

desenvolupament d’activitats de Visit & Beacon. Es garantirà a través de 

                                                
13 Codi ètic basat en el codi de conducta de Gamesa, multinacional espanyola de noves tecnologies. 
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l’aprovació d’una política mediambiental adequada i tots els treballadors hauran de 
conèixer i assumir-la.  

 
- Conciliació de la vida professional i personal. Visit & Beacon és molt conscient que 

sense una bona conciliació de la vida personal i professional no s’és gens eficient. 
Així doncs, promourem les polítiques de conciliació familiar per facilitar l’equilibri 
necessari entre la vida professional i personal. 

 
- Corrupció. Visit & Beacon es declara totalment contrari a influir en la voluntat de 

les persones, tan de fora com de dins l’empresa, per obtenir beneficis mitjançant 
suborns. Les persones afectades no podran acceptar ni fer pagaments o obsequis de 
cap tipus per mirar d’influir en les relacions comercials. Davant de qualsevol dubte, 
s’informarà al seu responsable. 

 
- Innovació. Visit & Beacon és una empresa tecnològica basada en la innovació. Per 

tant, fomentarà una millora contínua dels seus productes i processos. 
 

- Relació amb els clients. El principal objectiu de Visit & Beacon és la satisfacció de 
les necessitats dels clients de forma òptima, fiable i competitiva. Visit & Beacon 
garantirà la confidencialitat de les dades dels clients comprometent-se a no 
compartir-les amb tercers sempre i quan no sigui amb consentiment del client o 
obligació legal. 

 
- Relació amb els proveïdors. Les relacions amb els proveïdors es basaran amb la 

confiança i transparència. Les persones que participin en els processos de selecció 
de proveïdors tenen la obligació de ser totalment imparcials i objectives. Tota la 
informació presentada pels proveïdors serà tractada de manera confidencial. 

 
- Relació amb els competidors. Visit & Beacon es compromet a mantenir relacions 

lleials amb els competidors, respectant la normativa vigent i evitant qualsevol 
conducta deslleial. 

 
- Relació amb els poders públics. Visit & Beacon no tolerarà cap acció que no mostri 

respecte institucional ni compliment de la legalitat. La vinculació o pertinença a 
partits polítics s’hauran de fer de tal forma que quedi clar el caràcter personal per 
d’aquesta manera no involucrar a l’empresa. 

 
- Imatge corporativa. Visit & Beacon vol crear una marca corporativa que sigui un 

dels actius més valuosos de l’empresa. Les persones afectades hauran de procurar 
crear imatge una imatge d’empresa d’acord amb els punts establerts en aquest codi 
ètic en totes les seves actuacions professionals. 

 
- Dret a la intimitat. Visit & Beacon garantitza el dret a la intimitat i privacitat dels 

treballadors. D’aquesta manera, sempre seguint la llei, protegirà les dades personals 
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i no les difondrà sense el seu consentiment sempre i quan no sigui per obligació 
legal. 

 
- Tractament d’informació confidencial. La informació propietat de Visit & Beacon 

serà considerada informació reservada confidencial. És responsabilitat de Visit & 
Beacon i dels seus treballadors utilitzar els mitjans de seguretat suficients per 
protegir la informació. La revelació de la informació confidencial i el seu ús per fins 
particulars va en contra d’aquest codi ètic i serà penalitzada segons la normativa 
interna de l’empresa. 
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3. MÀRQUETING 
 
 
En aquest capítol ens centrarem en estudiar el conjunt de tècniques que tenen com a 
objectiu millorar la comercialització d’un producte tenint en compte la conducta humana. 
El màrqueting estratègic emfatitza la correcta identificació de les oportunitats del mercat 
com la base per a la planificació i el creixement del negoci, dóna importància als 
consumidors i els competidors, a diferència del màrqueting tàctic que se centra en les 
necessitats i desitjos del consumidor.  
 
 
 

3.1 Màrqueting estratègic 
 
 
En aquest apartat analitzarem el mercat on ens trobem, la competència que hem de tenir en 
compte i com ens posicionem envers als competidors en relació qualitat-preu. 
 
 
 

3.1.1 Segmentació del mercat 
 
El mercat objectiu en el que se centrarà l’aplicació són tots aquells turistes que visitin 
Barcelona i que tinguin una predisposició important a utilitzar el seu telèfon mòbil. Així 
doncs, hi ha tres factors a tenir en compte: el nombre de turistes que rep anualment 
Barcelona, el país d’origen dels turistes i el percentatge de penetració dels smartphones en el 
país. 
 
Un estudi14 realitzat per el departament de turisme de l’Ajuntament de Barcelona ens 
mostra com al llarg de tot l’any 2014 van visitar la ciutat 7.874.941 turistes. D’aquesta xifra, 
un 62,3% van marcar com a vacances el motiu del viatge segons una enquesta que va 
realitzar l’Ajuntament; és a dir, 4.906.088 persones podrien fer ús de la nostra aplicació.  
 
Una altra xifra que ens serà útil pel que fa a la segmentació del mercat és l’edat dels turistes. 
A continuació podeu trobar una taula amb les edats dels turistes l’any 2014. 
 

 
 
 

                                                
14 L’estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona es pot trobar en el següent enllaç: 
http://professional.barcelonaturisme.com/imgfiles/estad/Est2014.pdf 
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Taula 2 – Percentatge de turistes segons edat  
(Taula realitzada amb la informació extreta de les estadístiques de turisme de Barcelona) 

 
15-17 anys 18-24 anys 25-34 anys 35-44 anys 45-54 anys +55 anys 

0,9 18,1 34,0 20,4 15,9 10,7 
 
El nostre target comprèn el rang d’edats entre 18 i 44 anys (72,5%) que suma un total de 
3.556.913 visitants. 
 
Per altra banda, la major part de turistes provenen de països amb la penetració de 
smartphones més alta. A continuació adjuntem una imatge amb el rànking dels 15 països amb 
més penetració durant el primer trimestre del 2013. 
 
 

Imatge 1 – Rànking dels 15 primers països amb més penetració de smartphones15 
 

 
 
L’any 2013 gairebé 3 de cada 4 residents en els Emirats Àrabs tenia un smartphone. Espanya, està a la quinzena posició amb 
més d’un 55%. 

 
 
La mitjana aritmètica dels 15 països amb més penetració és 63,48% això deixa el nostre 
target amb una xifra de 2.257.928 turistes. D’aquesta manera, la segmentació de mercat que 
hem realitzat és la seguent: 
                                                
15 Font: Mashable - http://mashable.com/2013/08/27/global-smartphone-penetration/#PP.NMI_jM5qQ 
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És a dir, Visit & Beacon s’enfoca a un nínxol de mercat potencial d’uns 2,25 milions de 
persones.  
 
Per calcular el nombre de descàrregues factibles que es realitzaran anualment ens vam 
plantejar agafar dades d’estudis privats. Vam desestimar aquesta opció degut al seu elevat 
cost, així que hem realitzat una enquesta online per extreure dades sobre el comportament 
dels usuaris. L’estudi va adreçat a turistes d’entre 18 i 44 anys. L’enquesta completa, 
contestada per una població de 50 persones, la podeu consultar als annexos. 
 
Un cop feta l’extracció dels resultats, veiem com un 18% dels enquestats utilitzarien una 
aplicació que complís les característiques de Visit & Beacon. Així doncs, podem considerar 
com a usuaris reals del servei 406.000 persones anuals. 
 
 
 

3.1.2 Competència 
 
 
La competència de Visit & Beacon l’hem identificat com tot allò que proporcioni 
informació als turistes de la ciutat, des d’un díptic publicitari que puguis trobar a l’aeroport 
fins a un guia personal qualificat. A continuació us presentem la competència segons 
l’amenaça detectada.  
 

- Anunci publicitari en algun mitjà de comunicació. 
 

Produït, normalment, per l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona té 
l’objectiu d’atraure més turistes a la ciutat. Té un gran cost de distribució. 
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- Díptic publicitari de la ciutat. 

 
Normalment gratuït, té la intenció de publicitar únicament els indrets més turístics de la 
ciutat. Obté beneficis mitjançant la publicitat que hi apareix. 
 

- Pamflet més detallat que puguis trobar a museus o similars. 
 
En la majoria de museus, a l’entrar, pots agafar lliurement un pamflet amb informació molt 
bàsica del que s’hi pot trobar: un mapa del museu, una llista de les seccions i exposicions 
que hi ha, una petita explicació de l’exposició... Com a guia, és força superficial però és una 
opció força utilitzada degut a que no comporta cap cost extra pel visitant. 
 

- Mapes turístics impresos. 
 

Mapes de la ciutat de Barcelona. Per finançar-se han d’incloure publicitat o bé han de ser 
de pagament. Ofereixen la ubicació dels principals elements turístics de la ciutat però no 
donen cap itinerari. 

 
- Guies turístiques. 
 

Són el pas lògic als mapes turístics. Ofereixen tota la informació rellevant de la ciutat, 
mapes i fins i tot itineraris. Normalment de pagament, tenen varis inconvenients. Alguns 
d’ells podrien ser que per qualsevol correcció s’han de tornar a editar i imprimir, no donen 
una visió completa i molt menys personalitzada, has d’anar pàgina per pàgina buscant el 
que t’interessa i el pes extra que tenen i que has de carregar durant tot el recorregut. 

 
- Aplicacions mòbils o webs d’informació. 
 

Si les guies turístiques eren el pas lògic dels mapes, les aplicacions mòbils o webs ho són de 
les guies. En les guies turístiques en forma d’aplicació mòbil, normalment pots escollir 
entre varis idiomes, no costa tant fer correccions i no cal anar pàgina per pàgina buscant el 
què t’interessa. A més a més, la majoria d’elles són gratuïtes i es financen ja sigui per 
l’Ajuntament o bé per publicitat. 

 
- Aplicacions mòbils basades en geolocalització. 
 

Aquest és el cas de GeoTourist, una aplicació mòbil funcionament de la qual rau en el GPS. 
Com ja hem explicat anteriorment, pots crear itineraris amb diferents àudios que es 
reprodueixen automàticament un cop passes pel lloc. El principal avantatge d’aquesta 
aplicació és que és col·laborativa, és a dir, que tothom pot publicar el seu itinerari, i per 
tant, en el seu idioma. Per contra, el fet d’haver-te de connectar a internet fent ús de dades 
mòbils és un gran inconvenient. 

 
- Guia personal qualificat. 
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Finalment ens trobem amb el guia personal, possiblement la competència que més risc ens 
suposa i més difícil de substituir. Tot i que dins del rang d’edats del target de l’aplicació no 
ha de suposar un gran problema, hem considerat que és la competència més directe degut a 
les característiques que cobreix. El guia personal aporta el factor humà, professionals 
qualificats per explicar en varis idiomes el recorregut, amb dades que han après durant la 
seva formació i que poden actualitzar d’un dia per l’altre. Certament té un preu més alt 
respecte la resta de competència, però el dinamisme i eficàcia ho compensa.  
 
Un aspecte molt important a mencionar és que serveis com Google Maps, o similars, no ho 
considerem competència. Això es deu al senzill fet que per gaudir-ne de la mateixa manera 
que gaudiries d’una guia turística o d’una aplicació mòbil s’ha de fer ús de dades mòbils i 
GPS. Recentment, Google dóna la opció de descarregar una zona concreta per a poder-la 
utilitzar sense connexió. Igualment, no ho considerem competència degut a que si no saps 
on vols anar (com és el cas de les ciutats a les que mai havies estat) no pots crear un 
itinerari, i molt menys que s’adapti als teus gustos. Tot i això, per l’aplicació de Visit & 
Beacon ens aprofitarem d’aquest servei ja que ens permetrà tenir els mapes en local en el 
dispositiu mòbil. 
 
 
Com ja hem mencionat a l’apartat dels avantatges competitius de Visit & Beacon, volem fer 
un pas més enllà i revolucionar la manera de visitar les ciutats. A continuació hem preparat 
una taula resum per comparar de manera més gràfica els nostres avantatges competitius 
amb els de la competència. Hem agrupat la competència impresa en un bloc ja que 
comparteixen les característiques que tenim en compte. 
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Taula 3 – Comparació amb la competència 
(Taula de producció pròpia) 

 

 Anunci 
Competència 

impresa 
Apps o 
webs 

Apps 
geolocalització 

Guia 
personal 

Visit & 
Beacon 

Digital       

Intel·ligent       

Geolocalització       

Bluetooth       

Feedback       

Anàlisi de dades       

Monitorització        

 
 
Abans d’analitzar la gràfica procedirem a explicar el codi de colors utilitzat. De verd hem 
pintat totes les característiques que la competència podria arribar a assolir, utilitzant més o 
menys recursos, de vermell les que no. Per exemple, els anuncis als medis de comunicació 
poden ser impresos (revistes, diaris...) però també poden ser digitals (televisió, ràdio, 
internet...). 
 
Així doncs, d’aquesta manera més gràfica podem veure com la competència impresa, al cap 
i a la fi, no ens ha de preocupar massa. Com que no són un mitjà digital no poden competir 
en la gran majoria d’apartats en els que nosaltres competirem. Els anuncis i les aplicacions 
mòbils o webs comparteixen les mateixes característiques amb la diferència de les 
aplicacions basades en geolocalització. Per últim, el guia personal qualificat, tot i no ser 
digital, és amb el que més avantatges competitius compartim. 
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3.1.3 Posicionament 
 
 
Per explicar el posicionament de Visit & Beacon respecte a la competència utilitzarem un 
mapa de posicionament. A l’eix vertical considerarem la qualitat pel que fa a 
característiques. A l’eix horitzontal tractarem el preu, tant si és el propi cost del producte en 
sí, com el preu mitjançant la publicitat utilitzada; en cap cas ens fixarem en el cost de 
producte. 
 

Imatge 2 – Mapa de posicionament 
 

 
 
 
 
Tal i com podem observar en el mapa de posicionament, els anuncis en els medis de 
comunicació són els que tenen un preu més alt amb una qualitat molt variable. Un exemple 
molt clar són els anuncis televisius, en què tu estàs tranquil·lament mirant el programa 
preferit de televisió i de sobre l’interrompen per posar anuncis. Un altre exemple serien els 
banners o pop-ups mentre estàs navegant per internet. A l’altre extrem ens trobem amb els 
pamflets que podem trobar a l’entrada dels museus; són gratuïts (finançats pels propis 
museus) però no donen massa informació. Entremig hi identifiquem a la resta de la 
competència que, d’una manera o altra, s’han de subvencionar, o bé pagant un preu més o 
menys elevat depenent de la qualitat del contingut o bé amb publicitat. 
 
Si ens centrem en l’eix vertical, els díptics publicitaris, pamflets i mapes els situem més o 
menys allà mateix. Això és degut a que tot i que ofereixen informació diferent, cap 
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profunditza. Les aplicacions mòbils i les guies turístiques les hem considerat a la mateixa 
qualitat. S’han de puntualitzar dues coses; les aplicacions, al ser digitals, es poden actualitzar 
molt més fàcilment i, d’altre banda, dins de les aplicacions ens trobem les aplicacions que es 
basen en geolocalització que les situem un xic més amunt de l’eix. 
 
Visit & Beacon, dins el marc establert en el diagrama, se situa a dalt de tot de l’eix de 
qualitat degut a tots els avantatges que ofereix respecte la competència. Tanmateix, la seva 
descàrrega serà gratuïta i tindrà un preu que considerem menys intrusiu respecte a la 
publicitat convencional. Utilitzarem una variant de la publicitat encoberta (stealth 
marketing16) on els usuaris no en seran conscients que es tracta de publicitat. 

 

 

3.2 Màrqueting tàctic 
 
 
Estudiarem els quatre components bàsics del màrqueting tàctic: producte, preu, 
comunicació i distribució, també conegudes com les 4Ps per la seva acceptació 
anglosaxona. 
 
 
 

3.2.1 Producte 
 
 
Visit & Beacon no és senzillament un producte, és un servei integral per a turistes que es 
distribuirà mitjançant una aplicació mòbil. L’aplicació serà multi-idioma (anglès i castellà) i 
es podrà trobar a les botigues d’aplicacions d’iOS i Android.  
 
Es farà un desplegament de beacons per itineraris prèviament estudiats per tota la ciutat que 
interactuaran amb l’aplicació mòbil mitjançant Bluetooth Low Energy. És una aplicació molt 
guiada que no permet fer res que no s’hagi previst, totes les opcions que hi apareguin 
hauran estat pensades abans. L’únic apartat on es tindrà llibertat és a l’apartat per donar 
feedback on cada usuari podrà escriure el que vulgui. A continuació us mostrem unes 
imatges per entendre una mica més el funcionament de la interfície de l’aplicació. 
 

 
 
 
 

                                                
16 Què és stealth marketing? – http://www.marketing-schools.org/types-of-marketing/stealth-marketing.html 
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Imatge 3 – Pantalla inicial  
 

 
 
Primerament, quan obrim per primera vegada l’aplicació ens apareixerà una pantalla on 
poder definir els teus gustos i aficions. En l’exemple proposat, hem triat la fotografia com 
afició. Quan prems a sobre ràpidament apareixen subcategories relacionades amb 
fotografia, en aquest cas: fotografia de carrer, fotografia de paisatges, exposicions i càmeres 
i accessoris. Escollim càmeres i accessoris, i amb la mateixa transició que en el pas anterior 
se’ns mostren marques de càmeres i tipus d’accessoris. En qualsevol moment es pot fer 
zoom out mitjançant dos dits a la pantalla del mòbil per tornar a veure el que veies abans.  
 
Una vegada hagis escollit tots els teus hobbies i has triat quants dies estaràs a Barcelona, 
automàticament començarà l’itinerari creat específicament per tu. A continuació, seguint 
l’exemple de la fotografia, mostrem una imatge en la qual un establiment que s’adequa als 
gustos de l’usuari li és suggerit. Al primer smartphone s’hi pot veure una part d’un itinerari 
pel casc antic de Barcelona, rambles i Ronda Universitat entre dues parades de metro. En el 
mock up del mig, un zoom de la ruta, ja es pot apreciar el nom de la botiga i finalment, a 
l’últim, s’hi pot veure una fotografia de l’establiment en qüestió i informació bàsica. És 
aquest l’espai del qual disposarien les botigues per anunciar les seves ofertes. Per accedir-hi, 
s’ha de prémer sobre el nom en el mock up del mig. 
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Imatge 4 – Itinerari i recomanació 
 

 
 
 
Com es pot veure, és una aplicació amb una interfície senzilla i totalment intuïtiva ja que 
s’utilitza gestos que utilitzem contínuament amb el nostre smartphone.  
 
En definitiva, Visit & Beacon serà un servei que tot turista que visiti Barcelona i vulgui 
aprofitar al màxim el seu temps a la ciutat, utilitzarà. 
 
 
 

3.2.2 Preu 
 
 
Després de fer un anàlisi de la competència i seguint la filosofia de l’empresa creiem que el 
servei que ofereix Visit & Beacon ha de ser totalment gratuït de cara a l’usuari final. En un 
mercat on la major part d’aplicacions són gratuïtes, no podem intentar competir amb una 
aplicació de pagament per molt que aporti avantatges competitius que la resta no tenen. 
 
Com explicarem més endavant, durem a terme una fase beta, i un cop acabi, els 
establiments que s’hi vulguin anunciar hauran de pagar. Després de contrastar els preus i 
demanar informació a agències com JDecaux i Promedios (agències encarregades de la 
publicitat en el metro, mouTV i busos), hem decidit començar per un preu de 200€ 
mensuals. 
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Per exemple, JDecaux ens va fer  una proposta per un spot de 20 segons de durada el qual 
el veurien 773.000 espectadors cada dia. Inicialment, l’import brut que ens demanaven era 
de 9.000€ però un cop aplicat el descompte d’un 65% es quedava amb un preu de 3.150€ 
mensuals. El preu, en primera instància, pot semblar elevat; però si et pares a pensar amb la 
gran quantitat d’impactes que tindrà diàriament o mensualment (23.190.000) ja no sembla 
tant car. 
 

Imatge 5 – Proposta JDecaux MouTV 

 
 
 Seguir la proposta de JDecaux per calcular el número de visitants que tindran les botigues 
gràcies a la publicitat a l’aplicació resultaria massa optimista. Hem decidit ser prudents i 
pensar que 20 turistes al dia faran algun tipus de despesa a l’establiment influenciats per 
l’aplicació. 
 
 

3.2.3 Comunicació 
 
 
La comunicació d’un servei mòbil és un dels aspectes més sensible i delicat que hi ha en el 
sector. Saber com comunicar el servei és la clau que ens guiarà cap a l’èxit de l’aplicació. 
 
Com hem mencionat anteriorment, el rang d’edats del target al qual es dirigeix l’aplicació és 
d’entre 18 i 44 anys. Aquest públic passa gran part del seu temps lliure davant d’una 
pantalla, sigui un ordinador, televisió o mòbil. Per tant, la comunicació de Visit & Beacon 
s’aprofitarà d’aquest factor. 
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Tenint en compte que l’aplicació està enfocada a països d’arreu del món, anuncis televisius 
suposarien una gran inversió en màrqueting sense obtenir un gran ROI17. Per exemple, si 
ens fixem en els preus per retransmetre un anunci amb cobertura a tot el Regne Unit per la 
cadena ITV18; en la franja horària de 18:45 a 21:30 retransmetre el mateix anunci de 30 
segons tres vegades tindria un cost de £143.980, uns 185.000 euros. D’aquesta manera, 
subestimem aquest mètode de comunicació. 
 
Tampoc creiem oportú anunciar l’aplicació en diaris o revistes internacionals, per molt que 
siguin revistes especialitzades en viatges. Des de Visit & Beacon pensem que la 
comunicació d’un servei digital encarat a un públic jove s’ha de fer a través de mètodes 
digitals. Així doncs, ens centrarem, principalment, en dos mètodes comunicatius: 
campanyes amb influencers19 de viatges i concursos a través de Facebook i Instagram; 
mètodes que aporten un gran retorn de la inversió. 
 
Facebook és la xarxa social més activa i amb més usuaris del món. És per aquest motiu que 
serà un canal de comunicació molt bo per anunciar i captar el major nombre possible 
d’usuaris. Per altra banda, des que Facebook va adquirir Instagram, aquesta ha crescut 
exponencialment en seguidors. Al ser una xarxa social basada en fotografies funciona molt 
bé, molt millor que a Facebook, tot allò visual. Tal i com afirma el Megatrends Defining 
Travel 2015, un informe de la publicació especialitzada Skift20, “el contingut segueix sent el 
rei, però allò visual, reina”.  
 
D’aquesta manera, es realitzaran campanyes amb 5 influencers d’arreu del món de vàries 
temàtiques i amb tot nombre de seguidors on se’ls convidarà a visitar Barcelona i utilitzar 
l’aplicació. La campanya consistirà en una sèrie de publicacions a Facebook, Instagram i un 
vídeo a Youtube resumint l’experiència que han viscut gràcies a l’aplicació Visit & Beacon. 
L’estil de les publicacions a Facebook i Instagram seguirà el de la següent imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 ROI: Retorn de la inversió (Return On Invesment). 
 
18 Tarifes spot televisiu ITV Media: https://www.itvmedia.co.uk/advertising-opportunities/broadcast-
advertising/rates 
 
19 Influencer: persona amb credibilitat sobre un tema en concret i degut a la seva presència a les xarxes socials 
pot resultar un prescriptor interessant per les marques. 
 
20 Skift: http://skift.com/2015/02/23/2015-trend-travel-brands-look-to-instagram-for-the-influencer-bump/ 
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Imatge 5 – Referent de publicació (@msubirats) 
 

 
 
Seran publicacions que contagiïn felicitat i positivisme, sobretot ganes de passar-ho bé i 
gaudir de la ciutat. Sobretot, hauran de ser coses que s’han descobert gràcies a l’aplicació 
per reflectir el valor afegit que té. Per exemple, potser en alguna guia et recomanen els 
búnquers del Carmel, però el que està clar és que no hi ha cap itinerari que t’hi porti just a 
l’hora que es pon el sol. 
 
Tal i com explica Lauren Bath en un article publicat a Brand Manic21, es paga entre 100 i 
500 euros per dia segons el tamany de l’audiència. A més a més, els influencers reben una 
mitjana de 300 euros per publicació amb l’etiqueta que escollim. Així doncs, Visit & 
Beacon seguirà aquests criteris per les seves campanyes de màrqueting amb influencers. 
Convidarem als influencers el mes de maig perquè facin tres itineraris diferents. Llavors, faran 
8 publicacions mensuals (2 cada setmana) citant Visit & Beacon un mes si un mes no fins al 
setembre. En el mes que no facin publicacions a Facebook ni Instagram hauran de penjar a 
Youtube un vídeo amb l’estètica molt cuidada del que han viscut en l’itinerari. 
Seguint l’exemple de l’instagramer @msubirats, que compta amb més de 50.000 seguidors a 
la xarxa social, les seves fotografies tenen una mitjana de 2.000 likes. Seguint la norma de 
que posen m’agrada un 10% dels seguidors, això ens deixa amb una mitjana de 20.000 
impactes per fotografia. Si extrapolem aquesta dada per les 8 publicacions mensuals que 
faran a Facebook i Instagram i la multipliquem pels 3 mesos que faran les publicacions ens 
trobem amb un total de 960.000 impactes. 
 

                                                
21 Article publicat a Brand Manic: http://brandmanic.com/instagram-viajes/ 
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En el cas dels impactes a Youtube ho tenim més fàcil, només hem de mirar el nombre de 
visites d’algun Youtuber de viatges amb un nombre de seguidors semblants. Hem triat el 
canal de la Nicole Eddy, una youtuber anglesa amb poc més de 40.000 subscriptors. Els seus 
vídeos tenen una mitjana de 100.000 visites tot i tenir només 40.000 subscriptors. Això és 
degut a una molt bona estratègia a l’hora d’etiquetar el vídeo. A continuació, adjuntem una 
captura de pantalla d’un vídeo22 d’una setmana a Irlanda. És un vídeo tipus que busquem 
per publicitar l’aplicació.  
 

Imatge 6 – Vídeo “One Week in Ireland” 
 

 
 
Si multipliquem el nombre de visites de mitjana que obtindrem en un mes pels 3 mesos que 
durarà la campanya, obtenim la xifra de 300.000 impactes més. D’aquesta manera, si 
sumem els impactes creats a les xarxes de Facebook i Instagram amb els de Youtube 
tindrem 1.260.000 impactes per influencer. Si ho multipliquem pels 5 influencers que faran la 
campanya arribarem a impactar a 6.300.000 persones. 
 
Si utilitzem els resultats de l’enquesta realitzada (annex 2), i busquem el 18% dels 6.300.000 
d’impactes ens trobem amb 1.134.000 impactes reals; és a dir, impactes que es podrien 
interessar per l’aplicació.  
 

                                                
22 Vídeo “One week in Ireland”: https://www.youtube.com/watch?v=i3wpHxouhmQ 
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Si comparem aquesta xifra amb els 406.000 turistes anuals als que hem considerat el nostre 
mercat objectiu la supera gairebé per tres vegades. Això ens pot anar molt bé de cara a les 
estratègies de creixement i desenvolupament si l’aplicació s’implementa en altres ciutats del 
món.  
 
Què vol dir, però, que sigui més gran la xifra d’impactes amb la xifra del nostre mercat 
objectiu? Molt senzill, si els turistes que venen a Barcelona anualment han vist algun dels 
vídeos o publicacions dels influencers es descarregaran l’aplicació. 
 
Per altra banda, s’impulsaran concursos amb els usuaris que utilitzin l’aplicació. El tipus de 
concurs que es durà a terme tindrà en compte la durada de l’estada del turista a la ciutat. 
Per exemple, un tipus de concurs serà fer una publicació a Facebook o Instagram amb 
l’etiqueta #thankstoVandB (noteu que no utilitzem & ja que es trencaria l’etiqueta) 
explicant amb una foto una experiència que l’aplicació t’ha ajudat a viure. Al final del dia, la 
publicació que que tingui més m’agrades a Facebook i Instagram guanyarà alguna cosa 
relacionada amb els gustos i aficions de l’usuari. 
 
Amb aquestes dues tècniques de màrqueting es vol aconseguir que l’aplicació es transmeti 
mitjançant el boca-orella i d’aquesta forma créixer exponencialment amb el menor temps 
possible. Perquè al cap i a la fi, el boca-orella és la millor campanya de màrqueting possible. 
 
Visit & Beacon també comptarà amb web pròpia de manera que els usuaris puguin 
informar-se sobre el funcionament de l’aplicació i puguin descarregar-se-la. 
 
 

3.2.4 Distribució 
 
 
Pel que fa a la distribució de l’aplicació de Visit & Beacon hem analitzat el mercat 
internacional i arreu del món Android i iOS aclaparen més del 90% dels sistemes operatius 
dels dispositius mòbils23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Estudi d’utilització de sistemes operatius per a dispositius mòbils: 
https://blog.uchceu.es/informatica/ranking-de-sistemas-operativos-mas-usados-para-2015/ 
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Imatge 6 – Utilització dels sistemes operatius  

 

 
Així doncs, l’aplicació només es comercialitzarà de manera indirecta a les botigues 
d’aplicacions d’Android (Google Play Store) i Apple (App Store). Al només desenvolupar-
la per aquestes dues plataformes estalviarem recursos que es podran dedicar a una tasca que 
tingui més rendibilitat.   
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4. PLA D’OPERACIONS 
 
 
En aquest capítol explicarem tot el procés de producció que se segueix per poder prestar el 
servei de Visit & Beacon. Començarem explicant les principals fases a tenir en compte en el 
desenvolupament del producte, l’aprovisionament i les necessitats logístiques de l’empresa i 
finalment parlarem dels mètodes de supervisió de qualitat. 
 
 
 

4.1 Desenvolupament del producte 
 
 
Visit & Beacon és un servei integral en forma de guia turística intel·ligent per al teu mòbil. 
El seu target principal són els turistes que visiten Barcelona d’entre 18 i 44 anys. En aquest 
apartat analitzarem les característiques principals en la realització d’aquest projecte 
mitjançant les restriccions que ens dóna el triangle d’administració de projectes. 
 
Abast 
 
La meta principal és fer-se un forat dins de les apps turístiques de Barcelona i establir-se 
com a l’aplicació de referència en el sector. Per definir més acuradament l’abast del projecte 
ens centrarem en cinc fases clau. 
 

1. Fase de planificació.	
 
La primera fase del projecte és la fase més important a l’hora d’estudiar la viabilitat 
del projecte. Per això es realitza el pla de negoci del servei i s’estudia l’entorn de 
l’empresa, les tècniques de màrqueting, la cadena de valor de l’empresa i el més 
important de tots, la viabilitat de l’empresa, entre d’altres. 
	

2. Fase de desenvolupament i fase beta.	
 

Una vegada redactat el pla d’empresa procedirem a executar-lo. Com explicarem en 
l’anàlisi financer procedirem a demanar una línia de crèdit i es realitzaran les 
inversions en l’espai de treball, subministraments, software i hardware. Es 
contractarà a l’equip inicial del projecte format per un enginyer i un expert en 
màrqueting. Paral·lelament, l’equip comptarà amb un programador (que treballarà 
juntament amb l’enginyer) i un dissenyador autònom únicament pel 
desenvolupament de l’aplicació al mateix temps que es contractarà durant un mes a 
un expert en turisme a Barcelona per dissenyar les rutes. La seva experiència en la 
ciutat serà clau alhora de crear les rutes que s’adeqüin als diferents perfils de 
turistes.  



 

 32 

 
Com mencionarem en el següent capítol, es durà a terme una fase beta de l’aplicació 
on es recollirà feedback per part dels usuaris i els establiments mitjançant el qual es 
faran millores. 
 
Al mateix temps, es posaran en marxa totes les campanyes de màrqueting amb 
influencers prèviament citades en l’apartat de comunicació del capítol de Màrqueting i es 
buscaran els establiments interessats en aparèixer a l’aplicació en mode de publicitat 
no invasiva. 

 
3. Llançament de l’aplicació final.	

 
Arribats a aquest punt, es llençarà al mercat la versió final de l’aplicació mitjançant 
les botigues d’aplicacions d’Apple i d’Android i a través de la web de Visit & 
Beacon. Si aconsegueix fer-se un forat en el sector i establir-se com una de les 
principals aplicacions turístiques de la ciutat, s’hauran de dur a terme els serveis de 
manteniment i de supervisió de qualitat. 
	

4. Fase de manteniment.	
 

En aquesta fase es duran a terme els serveis de manteniment i actualitzacions de 
l’aplicació així com tots els serveis de supervisió de qualitat que esmentarem més 
endavant en aquest capítol. 

 
5. Fase de creixement.	

 
Si s’arriba a aquesta fase vol dir que s’ha complert l’objectiu principal de l’empresa, 
establir-se com la principal aplicació turística de la ciutat. En aquesta fase 
s’estudiaran les principals estratègies de creixement, com podria ser implantar el 
servei a altres capitals d’arreu del món. 

 
Temps 
 
Ens centrarem en el temps necessari fins que l’aplicació final surt al mercat, així doncs 
tindrem en compte la fase planificació, el desenvolupament i la fase beta i finalment el seu 
llançament final. 
 
La fase de planificació, com podeu veure en la següent taula, té una durada aproximada de 
5 mesos.  
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Taula 4 – Durada fase de planificació 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Nom de l'activitat Data inici Data finalització Duració  
    

Fase Inicial 27/10/15 21/12/15 55 
    

Brainstorming 27/10/15 29/11/15 33 
Planificació del TFG 27/10/15 29/11/15 33 
Project Charter 30/11/15 13/12/15 13 
Índex 14/12/15 21/12/15 7 
Bibliografia 14/12/15 21/12/15 7 

    
Fase d'execució 22/12/15 10/4/16 110 

    
Disseny de l'interfície 22/12/15 10/1/16 19 
Tecnologia 4/1/16 17/1/16 13 
Conceptes estratègics 18/1/16 24/1/16 6 
Màrketing 25/1/16 7/2/16 13 
Viabilitat ecònomica 8/2/16 21/2/16 13 
Operacions 22/2/16 28/2/16 6 
Sistemes d'informació 29/2/16 6/3/16 6 
Organització i Recursos Humans 7/3/16 13/3/16 6 
Aspectes legals 14/3/16 20/3/16 6 
Riscos  21/3/16 27/3/16 6 
Entorn 28/3/16 31/3/16 3 
Estratègies de creixement  1/4/16 3/4/16 2 
Anexes 4/4/16 10/4/16 6 
Bibliografia final 4/4/16 10/4/16 6 

 
 
A continuació crearem la forma jurídica de l’empresa, registrarem la marca i llogarem 
l’espai de treball coworking per començar amb el desenvolupament de l’aplicació i les 
campanyes de màrqueting com abans millor. El sector de les aplicacions mòbils és un 
sector que canvia constantment de manera que no hi ha temps per perdre i com abans 
haguem desenvolupat l’aplicació tindrem més probabilitats d’èxit. 
 
Al juny traurem l’aplicació en fase beta, període que durarà fins a finals d’octubre. Moment 
en què el comercial enviarà els informes als establiments exposant els beneficis que han 
obtingut gràcies a l’aplicació. Cal remarcar que mentre l’aplicació estigui en fase beta el seu 
desenvolupament no s’aturarà. 
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El novembre (de cares a la campanya de Nadal) serà el llançament de l’aplicació final, és a 
dir, serà el moment en que si les empreses volen anunciar-se hauran de començar a pagar. 
 
Cost 
 
S’ha dedicat un capítol sencer per parlar de la part econòmica de l’aplicació, específicament 
el capítol 8. 
 
 

4.2 Aprovisionament i logística 
 
 
Pel fet de ser una empresa tecnològica basada en el sector de les aplicacions mòbils no ens 
fa falta preocupar-nos massa per aquest apartat. L’únic que ens preocuparà serà el lloguer 
d’oficina amb el seu material i les unitats físiques dels beacons.  
 
Pel que fa a l’oficina destinarem 600€ mensuals en un espai de coworking per a quatre 
persones24 al 22@. D’aquesta manera, a part d’aprofitar-nos dels avantatges que ens ofereix 
el clúster gaudirem d’un ambient tranquil i agradable per a treballar amb tota comoditat. El 
preu inclou internet, telèfon, fotocopiadora, sala de reunions, taquilla, assegurança 24 
hores, domiciliació fiscal i està obert de 8:00 a 20:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
24 Espai de coworking: http://www.021espai.com 
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Imatge 7 – Espai de coworking 
 

 
 

El preu de l’espai ja inclou tot el mobiliari d’oficina i els subministraments necessaris, així 
que l’únic que caldria comprar serien els ordinadors. Com que desenvoluparem pel sistema 
operatiu mòbil d’Apple volem que des de qualsevol ordinador es pugui realitzar, o si més 
no consultar, el desenvolupament de l’aplicació. Així doncs, es realitzaria la compra de dos 
iMac amb pantalla retina de 27 polzades pel preu de 2.248,99€ per unitat amb la finalitat de 
desenvolupar de l’aplicació.  També s’adquiriran un iMac de 21,5 polzades per 1.849€ i un 
Macbook Pro de 13 polzades per 1.499€ que seran pel dissenyador gràfic i l’expert en 
màrqueting respectivament. Es comprarà també un iPad de 489€ per portar les propostes a 
les visites als establiments. Una vegada tinguem això ja ho tindrem tot per començar a 
treballar. 
 
Pel que fa als beacons, sabent que el model escollit radia fins a 50 metres, posant un beacon 
cada 35 metres de l’itinerari (per assegurar-nos que en tot moment el dispositiu està 
logalitzat) surt un cost per quilòmetre de 142,86€. Inicialment adquirirem 500 beacons per 
cobrir uns 15km (comptant els beacons que aniran dins els establiments privats) de manera 
que tindrà un cost total de 2.500€. El termini d’entrega és normalment d’una setmana, 
inclòs el temps per processar el pagament. Al tractar-se d’una empresa americana amb seu a 
San Diego els costos d’enviament oscil·len entre els 120 i 150 dòlars. Mentre no s’instal·lin, 
guardarem els beacons al traster del soci fundador. Un cop es faci la instal·lació, anualment 
es canviaran totes les bateries dels beacons que repercutirà a l’empresa amb un cost de 250€ 
anuals. 
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4.3 Descripció tècnica del producte 
 
 
Actualment existeixen tres principals tipus d’aplicacions mòbils, les aplicacions natives, les 
aplicacions web optimitzades per mòbil i les híbrides (combinen característiques de les 
aplicacions natives amb característiques de les aplicacions web). 
 
Aplicacions natives 
 
Estan desenvolupades de forma específica per un sistema operatiu específic mitjançant un 
Software Development Kit (SDK). Cada sistema operatiu té un SDK diferent de manera que si 
volem que estigui disponible per Android i per iOS s’hauran de crear vàries versions de la 
mateixa app en el llenguatge del sistema operatiu en qüestió. Les aplicacions natives són 
més ràpides i més responsive. Com que el codi de l’aplicació està emmagatzemat localment al 
dispositiu mòbil no es malgasta temps esperant a descarregar contingut estàtic d’internet. A 
més a més, informació dinàmica es pot emmagatzemar al telèfon de forma temporal i 
sincronitzar-se amb el servidor quan es disposi de connexió a Internet. També s’ha de tenir 
en compte la capacitat d’enviar notificacions als usuaris. Però el principal avantatge és 
l’accés a característiques del hardware del dispositiu com ara la càmera, GPS, Bluetooth, 
NFC, brúixola, etc. i el fet de que no necessiten connexió a internet perquè funcionin. 
 
Aplicacions web 
 
El principal avantatge respecte les aplicacions natives és la capacitat de programar 
independentment del sistema operatiu en el que s’utilitzarà l’aplicació. D’aquesta manera, es 
poden executar en diferents dispositius sense la necessitat de crear vàries versions de 
l’aplicació. Tenen un procés de desenvolupament més senzill i més econòmic i no 
necessiten cap aprovació externa per publicar-se. L’usuari sempre disposa de l’última versió 
creada ja que està sempre connectada a Internet. L’experiència d’usuari pel que fa a la 
navegació i interacció és pitjor que amb una app nativa pel fet que s’executen dins del propi 
navegador web del dispositiu. El principal inconvenient rau en no tenir accés a les 
característiques del hardware del telèfon com les aplicacions natives. 
 
Aplicacions híbrides 
 
Les aplicacions híbrides són una combinació de les dos anteriors. Es desenvolupen amb els 
llenguatges propis de les web apps, és a dir, HTML, Javascript i CSS de manera que es 
poden utilitzar en les diferents plataformes disponibles. Al mateix temps permet accedir a 
gran part de les característiques del hardware del dispositiu. Frameworks com PhoneGap o 
Cordova són els més utilitzats pels programadors per desenvolupar aplicacions híbrides 
multi plataforma. Els principals inconvenients que mostren les aplicacions híbrides són que 
tenen una experiència d’usuari semblant a una aplicació web i el disseny visual no sempre 
està relacionat amb el del sistema operatiu. 
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Desenvolupament de Visit & Beacon 
 
Pel desenvolupament de l’aplicació pels usuaris finals creiem oportú crear una aplicació 
nativa per iOS i Android. Des de bon començament volíem que Visit & Beacon tingués un 
funcionament molt fluït i una experiència per l’usuari immillorable, ambdós conceptes els 
soluciona una aplicació nativa. El principal motiu pel qual ens hem decantat per aquesta és 
el fet que pugui treballar sense connexió a internet i tingui accés al hardware del telèfon. 
 
Per l’aplicació del sistema operatiu d’Apple s’utilitzarà l’entorn Xcode amb l’SDK per iOS. 
Cal remarcar que la programació es realitzarà mitjançant Swift ja que és fins a 2,6 vegades 
més ràpid que Objective-C25. Per Android es farà ús de l’IDE Android Studio juntament 
amb les SDK per Android i es programarà amb Java.  
 
 
 

4.4 Arquitectura del sistema 
 
 
L’arquitectura de Visit & Beacon està dividida en tres grans capes. La capa back end 
formada per una aplicació backoffice pels establiments amb la qual es penjaran les diferents 
ofertes i promocions de manera que s’actualitzés la base de dades emmagatzemada al 
servidor Amazon RDS automàticament. D’aquesta manera ens estalviaríem haver 
d’introduir manualment les promocions dels establiments. També implementarem una capa 
que realitzarà tota la business logic, és a dir, que traduirà totes les consultes de la base de 
dades a informació per ser mostrada per una interfície d’usuari. Finalment, la capa front end 
de l’arquitectura és la interfície gràfica amb la que els usuaris interactuaran de manera 
dinàmica. Seguidament us mostrem un esquema de l’arquitectura que seguirà Visit & 
Beacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 Informació extreta de la web d’Apple. http://www.apple.com/es/swift/  
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Imatge 8 – Arquitectura de l’aplicació 
 

 
 
 
Volem que els usuaris de l’aplicació no necessitin connectar-se a internet en cap moment 
del recorregut, és per això que hi hauran actualitzacions setmanals de l’aplicació de cara a 
que els turistes sempre tinguin la guia turística intel·ligent al dia. Tot seguit us mostrem els 
processos que seguirem quan un establiment faci una nova entrada a la base de dades. 
 
 

Imatge 9 – Processos nova entrada BBDD / nova versió 
 

 
 
 
 

4.5 Supervisió de qualitat 
 
 
Un dels actius més importants pels que volem que l’empresa es conegui és per la seva 
fiabilitat, manteniment i serveis post-venda i d’ajuda. En definitiva, volem que la qualitat 



 

 39 

sigui un valor essencial. És per això que hem establert els següents elements de supervisió 
de qualitat. 
 
Serveis post-venda 
 
Aquest servei és la cara visible del control de qualitat. D’aquesta manera, a l’aplicació hi 
haurà un apartat per enviar feedback a l’empresa sobre erros de l’aplicació, possibles 
millores o el que els usuaris desitgin de manera que es corregeixi. Per altra banda, 
comptarem amb un número d’atenció telefònica per a coses més urgents. 
 
Manteniment periòdic 
 
Tot el feedback rebut s’analitzarà i es corregirà l’aplicació de manera que setmanalment hi 
hauran actualitzacions disponibles per als usuaris. D’altra banda, tal i com hem dit abans, 
anualment es canviaran totes les bateries dels beacons i en cas que s’espatlli algun beacon se 
substituirà per un de nou. 
 
Manual d’instruccions i preguntes freqüents 
 
Visit & Beacon posarà a disposició dels usuaris un llistat de les preguntes més freqüents 
allotjat a la seva web. Per altra banda, també hi haurà una guia d’usuari per tots aquells que 
volen saber com funciona l’aplicació abans de descarregar-se-la. 
 
Casos excepcionals 
 
La política d’actuació davant de casos excepcionals s’analitza en el codi ètic de l’empresa.  
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5. SISTEMES D’INFORMACIÓ 
 
 
 

5.1  Cadena de valor 
 
 
La cadena de valor és un model, popularitzat per Michael Porter, que permet descriure el 
desenvolupament de les activitats d’una empresa que generen valor per al client final.  
 
En el nostre cas, l’hem dividit en tres subapartats referents a les tres fases del servei. És a 
dir, la creació de la infraestructura inicial, el procés d’inici del servei i el manteniment del 
servei. Cal dir que les caixes vermelles de les imatges són els processos que externalitzem. 
 
 

5.1.1 Creació de la infraestructura inicial 
 
 
A continuació veureu la imatge de la cadena de valor per la primera fase, la de creació de la 
infraestructura inicial; des de l’equip inicial fins a la instal·lació dels beacons als itineraris. 
 
 

Imatge 10 – Cadena de valor creació infraestructura inicial 
 

 
 
L’equip inicial estarà format per un enginyer que serà el cap de l’empresa, un expert en 
màrqueting que s’encarregarà de tota la comunicació i tràmits administratius i un 
programador. La primera activitat que es realitzarà serà el lloguer de l’espai de coworking per 
a 4 persones al 22@. Serà per a quatre persones perquè més tard contractarem dos 
treballadors més amb caràcter d’autònoms ja que no seran sempre necessaris. Al mateix 
temps crearem la forma jurídica de l’empresa i registrarem la marca Visit & Beacon. Un cop 
tinguem l’espai on treballar toca tenir les eines amb les que treballar, així que adquirirem els 
ordinadors prèviament citats i tota la resta de material. La següent fase es correspon amb el 
desenvolupament inicial de l’aplicació per les dues plataformes, iOS i Android. És per això 
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que contractarem a un dissenyador autònom que s’encarregui del disseny de la interfície 
gràfica i a un programador per al desenvolupament de l’aplicació per Android. L’enginyer 
durà a terme el desenvolupament per iOS i supervisarà que tot estigui anant bé en 
l’aplicació per Android. Al mateix temps l’expert en màrqueting farà tots els tràmits 
necessaris per comprar els beacons a l’empresa americana Gimbal i començarà a contactar 
amb els establiments. Quan tinguem els beacons contractarem un operari especialitzat en 
telecomunicacions perquè en faci la seva instal·lació. Mentrestant, l’expert en turisme farà 
un estudi de les diferents rutes que es poden fer a Barcelona i les classificarà a través de les 
categories i subcategories de la pantalla inicial de l’aplicació. 
 
 
 

5.1.2 Procés d’inici del servei 
 
Una vegada ja s’han instal·lat correctament els beacons en els itineraris comença el procés 
d’inici del servei. A continuació trobareu la cadena de valor. 
 
 

Imatge 11 – Cadena de valor del procés d’inici del servei 
 

 
 
Començarem aquesta fase iniciant les negociacions de les campanyes de màrqueting amb 
els influencers de manera que quan es llanci la fase beta de l’aplicació ja tinguem contingut 
per compartir a les xarxes socials. A continuació, el dissenyador gràfic dissenyarà l’estètica 
de la proposta redactada per l’expert en màrqueting. Aquest, es posarà en contacte amb els 
establiments via correu electrònic i si accepten la proposta procedirem a la instal·lació dels 
beacons dins els establiments. La instal·lació dins els establiments és molt més senzilla, per 
tant, ho farà el comercial amb les indicacions de l’expert en telecomunicacions. Quan 
l’aplicació estigui suficientment avançada, llançarem la fase beta de l’aplicació per iOS i 
Android a través de la pròpia web i de les botigues d’Apple i Google. Cal remarcar que la 
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distribució a través de les botigues d’Apple i Android és una activitat externalitzada. Aquí 
començarà la fase gratuïta pels establiments la qual es testejarà  durant 5 mesos. Una vegada 
s’acabi la fase beta, farem un recull de totes les dades que els hi puguin interessar a les 
botigues (quanta gent ha entrat, quanta gent ha comprat el producte anunciat a l’oferta, 
l’estona que han estat dins la botiga...) i els hi presentarem les dades. A continuació 
aprofitarem per fer les últimes modificacions a l’aplicació abans de llançar la versió 
definitiva i finalment es durà a terme el llançament de l’aplicació pels mitjans esmentats.  
 
 
 

5.1.3 Manteniment del servei 
 
 
Per garantir un servei de qualitat hem establert uns processos que així ho asseguraran. Un 
cop a l’any contractarem l’operari especialitzat en telecomunicacions durant una setmana 
perquè canviï les bateries dels beacons de manera que mai es quedin sense autonomia. Si els 
beacons s’espatllen, com ja hem dit anteriorment, els substituirem degut al seu baix cost. Per 
mantenir la qualitat del servei durem a terme modificacions i actualitzacions periòdiques de 
l’aplicació mitjançant el feedback que rebrem. Per últim, també existirà un servei d’atenció 
al client des del llançament de la fase beta de l’aplicació. 
 
 

Imatge 12 – Processos de manteniment del servei 
 

 
 
 
 

5.2  Processos clau 
 
 
Visit & Beacon tindrà uns processos clau per arribar a llançar l’aplicació final al mercat. 
Bàsicament cada integrant de l’empresa serà l’encarregat de dur a terme un procés. A 
continuació us mostrem una imatge i posteriorment en farem un anàlisis. 
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Imatge 13 – Processos clau 

 

 
 

 
Anàlisis del mercat 
 
La clau de l’èxit de qualsevol proposta rau en saber identificar o generar de manera correcta 
la necessitat de l’usuari dins del mercat. Aquesta primera activitat no és tan sols identificar 
la necessitat, sinó també determinar l’atracció del sector tenint en compte la segmentació 
del mercat, l’amenaça amb els competidors, els avantatges competitius i la tecnologia a 
utilitzar, entre d’altres. 
 
Una vegada s’ha analitzat el mercat començarien tres processos simultanis; 
desenvolupament de l’aplicació, disseny gràfic i màrqueting. 
 
Desenvolupament de l’aplicació 
 
En aquest procés és on es desenvoluparà l’aplicació i es realitzaran les implementacions 
tècniques que requereixin coneixements de programació. 
 
Disseny gràfic 
 
L’àrea de disseny gràfic s’encarregarà de dissenyar tota la interfície de l’aplicació al mateix 
temps que la maquetació de tots els documents que s’hagin de presentar als clients. 
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Màrqueting 
 
El departament de màrqueting començarà a treballar quan s’hagi identificat l’objectiu i 
s’hagi fet la segmentació del mercat. Serà llavors quan podrà començar a posar en marxa les 
campanyes amb els influencers de viatges i a idear els concursos per les xarxes socials de 
Facebook i Instagram. 
 
Direcció 
 
Mentre s’estiguin executant simultàniament els tres processos prèviament esmentats, s’anirà 
reportant els avenços que es van fent a l’àrea de direcció de manera que es puguin prendre 
les decisions pertinents, aprovar terminis d’entrega o pressupostos. 
 
Àrea jurídica i financera 
 
Com podeu veure, està pintat de vermell ja que és un procés que externalitzarem a una 
gestoria. D’aquesta forma, s’encarregarà de tot l’àmbit legal, des de la constitució legal de 
l’empresa fins a formalitzar els contractes amb els distribuïdors. Per altra banda, també 
s’encarregarà de mantenir a la direcció de l’empresa informada sobre els estats financers de 
l’empresa. 
 
Sortida al mercat 
 
Per últim ens trobem amb la sortida al mercat. És el moment en que l’usuari final obté el 
valor creat per tots els processos. 
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6.  RECURSOS HUMANS 
 
 
En aquest capítol parlarem de l’organigrama de l’empresa on es delimitaran les funcions, 
responsabilitats i sous d’acord amb el rol que es tingui al mateix temps que mencionarem 
els estils de lideratge de cada secció de l’empresa. 
 

 

6.1 Organigrama 
 
 
L’estructura de Visit & Beacon consistirà en una distribució jeràrquica per seccions lineals. 
Creiem que és l’estructura més eficaç quan només es vol desenvolupar un únic projecte, és 
ràpida i flexible degut al fet que hi ha una única persona per departament i d’aquesta 
manera s’agilitza la presa de decisions. Si l’empresa creixés i es reproduís el mateix model 
de negoci a altres ciutats s’hauria de fer un replantejament de la jerarquia ja que hi hauria 
diferents nivells dins d’una mateixa secció. 
 
A continuació adjuntem una imatge on es mostra l’organigrama de Visit & Beacon. 
 

 
Imatge 14 - Organigrama 

 

 
 
Com podeu veure a la imatge, l’empresa està formada per 5 treballadors. El director general 
també desenvoluparà el software juntament amb una altra persona. Les seccions de 
hardware, màrqueting i disseny estaran formades per una persona a cada secció. Analitzem 
les funcionalitats de cada departament. 
 
Direcció general 
 
La figura del director general és la del creador i soci del projecte. És l’encarregat d’impulsar 
les estratègies de l’empresa així com regular la conducta entre els treballadors. Una bona 
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direcció general influirà positivament la moral dels empleats i per tant en la productivitat de 
l’empresa.  
 
Són tres els pilars fonamentals per una òptima direcció general d’una empresa: objectius, 
planificació i control. Saber cap a on es dirigeix l’empresa és imprescindible ja que 
determinarà les estratègies a seguir. Els objectius i metes de Visit & Beacon han de ser 
específics i clars i no han de ser estrictament econòmics. A més, han de ser realistes i 
revisables, atents als canvis que es produeixin al mercat. Pel que fa a la planificació s’ha 
d’analitzar els objectius que s’han marcat, buscar opcions per assolir-los i definir processos i 
estratègies que posarà en pràctica l’empresa. Per últim, el director general ha de comprovar 
els resultats i mirar que tot estigui funcionant correctament. 
 
Secció de software 
 
Està formada pel director general i un programador que contractarem pel 
desenvolupament de l’aplicació de manera que cadascú s’ocupi d’un dels dos sistemes 
operatius. Les seves funcions també inclouen el manteniment durant l’any en el que 
l’aplicació estarà en fase beta així com el servei tècnic, monitorització i desenvolupament 
d’actualitzacions un cop es llenci al mercat. El programador que contractem ha de tenir 
nocions de disseny gràfic ja que s’ocuparà del disseny de l’aplicació quan la persona 
especialitzada en disseny gràfic no hi sigui. Al mateix temps, tenen la responsabilitat de 
dirigir els recursos tecnològics de la secció definir i fixar dates límits per les diferents 
versions de l’aplicació i gestionar els proveïdors del hardware. 
 
Secció de hardware 
 
La secció de hardware està formada per un operari especialitzat en telecomunicacions que 
contractarem per la seva instal·lació. La seva única funció i responsabilitat és instal·lar els 
beacons correctament de manera que s’adeqüi a l’ordenança d’intervenció municipal en les 
instal·lacions de radiocomunicació26. 
 
Secció de màrqueting 
 
La secció de màrqueting està formada per un graduat en màrqueting i anàlisi de mercats. 
Les seves principals funcions, a part de dur a terme les campanyes de màrqueting ja 
esmentades, consisteixen en buscar i analitzar noves oportunitats de negoci que puguin 
existir al mercat. Una altra funció d’aquesta secció és la d’analitzar als consumidors, en 
aquest cas tan als establiments com els usuaris finals per tal de conèixer els seus gustos, 
preferències i hàbits de consum. No ens podem oblidar l’anàlisi constant de la competència 
existent o que pugui aparèixer en un futur. Tampoc podem passar per alt els informes que 
es realitzaran un cop hagi passat l’any de prova per als establiments. 
 
Secció de disseny 

                                                
26 Veure annex 1. 
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Aquesta secció està formada per un dissenyador gràfic autònom encarregat de satisfer les 
necessitats visuals de l’empresa a través d’imatges visuals. Un dissenyador gràfic pot 
transmetre un missatge a través d’un medi visual sense la necessitat d’utilitzar paraules, 
basant-se en imatges que captin l’atenció, amb el color precís i l’ús adequat de la psicologia 
visual. La seva principal tasca serà crear tota la interfície gràfica per l’aplicació, adaptant-la 
al sistema operatiu d’Apple i de Google. 
 
 
Pel que fa a la possible secció de recursos humans no la veiem necessària pel fet de ser una 
start-up. Un cop l’empresa s’expandeixi es crearà el departament. Tampoc hem vist 
reflexada a l’organigrama una secció financera i jurídica degut a que, com ja hem dit al punt 
de sistemes d’informació, s’externalitzarà a una gestoria. 
 
 
 

6.2 Estils de lideratge 
 
 
És important tenir clar en tot moment que encara que hi hagi la figura de director general 
no vol dir que només hi hagi un director o líder. Al ser una startup, tots i cadascun dels 
empleats que conformin les seccions de treball hauran de desenvolupar les següents tasques 
de lideratge. 
 
Líder visionari 
 
És coherent i íntegre cosa que crea un sentiment de confiança envers el líder. Identifica un 
objectiu i mobilitza cap a una visió compartida. 
 
Líder coaching 
 
A partir de la creença en la capacitat de les persones, promou el seu desenvolupament 
motivant a la resta de l’equip. La seva missió com a líder és desenvolupar persones per tal 
de que puguin aconseguir resultats, recolzant-les i ajudant-les, creant climes favorables al 
desenvolupament. Un líder coach no busca protagonisme, al contrari, el protagonista és 
l’equip. 
 
Líder democràtic 
 
Un líder democràtic crea compromís a partir de la participació de tot el grup. Promou el 
diàleg per tal que entre tots arribin a la millor conclusió. Agraeix la participació de tothom i 
no margina a ningú. L’objectiu del líder democràtic és el bé grupal, per tant, delega feines a 
altres i confia en la capacitat del grup. 
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Líder afiliatiu 
Per últim, també volem que els treballadors desenvolupin tasques de líder afiliatiu. És a dir, 
que creïn vincles emocionals entre els membres de l’equip que facin que les persones 
desenvolupin un sentiment de pertinença a l’empresa. Aquests líders són indispensables en 
moments de gran estrès, quan l’equip necessita construir confiança entre els seus membres. 
 
 
Això sí, és cert que totes les diferents àrees de l’empresa hauran de mantenir una relació 
d’implicació i participació amb el director general. Una de les funcions del director general 
és fer de l’empresa una empresa pròspera i això es fa cobrint tots els esglaons de la 
piràmide de Maslow, des de les més baixes com poden ser les necessitats fisiològiques o de 
seguretat, fins a la més alta, l’autorealització. El director general serà la persona a qui els 
altres recorrin en busca de la convicció i claredat necessària per fer front a una amenaça, 
superar un repte o dur a terme una tasca. A més a més, serà l’encarregat de dirigir una 
reunió d’status setmanal per veure com va el projecte i en quins punts està encallat o es 
podria millorar. 
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7.  VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA 
 
 
La planificació financera és l’element més important del pla d’empresa. Consisteix en 
l’elaboració de previsions econòmiques a mitjà-llarg termini (entre 3 i 5 anys). En el nostre 
cas, com que durem a terme una fase beta amb publicitat gratuïta, farem la previsió a 3 o 5 
anys vista dividit en anàlisis mensuals per aconseguir una estimació més precisa.  
 
Abans d’entrar en detall cal dir que hem subestimat la creació d’un departament dedicat a la 
recol·lecció i anàlisi de dades per falta de pressupost en una fase inicial. En aquest 
departament s’estudiarien els gustos majoritaris dels clients, les rutes que es creen, com 
millorar els algoritmes dedicats a crear les rutes... També es recolliria el feedback de la ruta 
dissenyada per millorar l’aplicació de cara a propers usuaris amb gustos i aficions similars. 
A més a més, es monitoritzaria l’activitat a temps real mitjançant la base de dades de TMB27 
per tal d’actuar ràpid en el cas d’alguna incidència com podria ser el tall d’una línia de 
metro.  
 
La creació d’aquest departament es podrà implementar quan l’empresa tingui suficients 
beneficis. D’aquesta manera, Visit & Beacon tindrà més valor i oferiria més avantatges 
competitius respecte als seus competidors. 
 
Per realitzar l’estudi de la viabilitat financera i econòmica de Visit & Beacon utilitzarem les 
següents eines: un estudi de les despeses en personal, un pla d’inversions, un pla financer, 
un estat de tresoreria i un compte de resultats previsional i finalment farem un anàlisis del 
punt d’equilibri de l’empresa. En els annexes podreu veure ben detallat el pla financer. 
 
També hem de remarcar el fet de que el cost d’un quilòmetre de beacons és de 142,86€. El 
cost s’ha calculat posant un beacon cada 35 metres per tal d’assegurar-nos que en tot 
moment el dispositiu mòbil està perfectament localitzat ja que el model escollit radia fins a 
50 metres. 
 
 

7.1 Estudi de les despeses del personal 
 
 
Abans de començar l’estudi financer en sí, hem volgut saber el que ens costaria contractar 
el personal durant un període de 5 anys. Segons la responsabilitat suportada hem cregut 
oportú recompensar-ho amb una quantitat de diners: 
 
En nòmina 
 
- Director general i programador: 21.000€ 

                                                
27 Dades en temps real de TMB: http://www.tmb.cat/ca/dades-en-temps-real 
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- Màrqueting: 17.000€ 
- Programador: 17.000€ 
 
Autònoms  
 
- Dissenyador: 1.500€ 
- Operari: 1.000€ 
 
A continuació us presentem una taula amb les despeses del personal durant un període de 5 
anys: 
 

Taula 5 – Despeses personal 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Any 1 73.173,14€ 
Any 2 69.024,29€ 
Any 3 69.024,29€ 
Any 4 69.024,29€ 
Any 5 69.024,29€ 

 
 
 
 

7.2 Pla d’inversions 
 
En aquest apartat del pla financer hem estudiat la inversió inicial que hauria de fer 
l’empresa per tal de ser solvent. Inclou tot el desemborsament necessari per finançar 
l’immobilitzat material com l’immaterial. Cal dir que tot l’immobilitzat material ho cobreix 
el cost del lloguer de l’espai de coworking, així que només ens hem hagut de preocupar de 
l’immaterial. 
 
 

Taula 6 – Pla de finançament 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
                      Béns materials 

Espai coworking (021 coworking) 5.400,00€ 
Ordinadors 8.334,98€ 

Material d’oficina 1.176,00€ 
Cadires 476,00€ 
Beacons 

 
2.600,00€ 

                   Béns immaterials 
Llicència Apple 99,00€ 

Llicència Android 25,00€ 
Suite ofimàtica 105,60€ 

Registre SL 440,00€ 
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Registre marca V&B 144,58€ 
Amazon Web Services 1,216,43€ 

Domini i hosting de la web 39,95€ 
  

                    Altres despeses 
Campanyes amb influencers FB i IG 41.000,00€ 
Campanyes amb influencers Youtube 7.500,00€ 

Quota autònoms socis SL 4.200,00€ 
Honoraris gestoria 3.500,00€ 

  
Total 76.257,54€ 

 
 
 

En resum, les despeses inicials i de constitució de l’empresa ascendeixen a 73.657,54€. 
 
 
 

7.2 Pla de finançament 
 
 
En el pla de finançament s’estudia la manera de finançar totes les inversions que s’han de 
fer. En aquest, s’ha de detallar el patrimoni net; és a dir, les aportacions inicials dels socis i 
les fonts alienes, finançament bancari. 
 
 

Taula 7 – Pla de finançament 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Recursos propis 
Capital social de l’empresa 3.005,06€ 
Aportació dels socis 10.000,00€ 
  
Recursos aliens 
Línia de crèdit 100.000.00€ 
  
Total 113.005,06€ 
 
 
 

7.3 Estat de tresoreria provisional 
 
 
L’objectiu pel que fa a la tresoreria previsional és veure si el finançament de l’empresa 
s’ajusta als ingressos. La major part dels ingressos de l’empresa provenen de les factures 
cobrades dels establiments que s’anuncien. Anualment, com ja hem mencionat 
anteriorment, els establiments pagaran una quota de 200€. Als annexos podreu veure la 
tresoreria desglossada mensualment. 
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Taula 8 – Pla de tresoreria 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Pla de finançament Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

      
Ingressos  

 
     

Capital Social  3.005,60€     
Aportació soci 10.000,00€     

Factures 10.000,00€ 240.000,00€ 264.000,00€ 312.000,00€ 372.000,00€ 
      

Ingressos totals 23.005,06€ 240.000,00€ 264.000,00€ 312.000,00€ 372.000,00€ 

      
Despeses 

 
     

Despeses personal 73.173,14€ 69.024,29€ 69.024,29€ 69.024,29€ 69.024,29€ 

021coworking 5.400,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 
Despeses oficina 9986,98€     

Beacons 
Bateries beacons 

Publicitat 

2.600,00€  
300,00€ 

 
300,00€ 

 
300,00€ 

 
300,00€ 

Campanyes mkt 48.500,00€     

Gestoria 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 
Quota autònoms 

  
4.200,00€ 4.200,00€ 4.200,00€ 4.200,00€ 4.200,00€ 

Despeses totals 149.430,68€ 85.685,27€ 85.685,27€ 85.685,27€ 85.685,27€ 

      
Resultat financer -126.425,08€ 154.314,73€ 178.314,73€ 226.314,73€ 286.314,73€ 

      
Línia de crèdit 132.746,34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

 
 
A continuació hem realitzat un gràfic en el que es veu el resultat financer i el resultat financer 
acumulat.  
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7.4 Compte de resultats provisional 
 
 
Per calcular el compte de resultats hem hagut de saber tots els ingressos i despeses que té 
l’empresa per així trobat el marge brut. Un cop hem tingut el marge brut, hem calculat les 
despeses d’estructura i hem trobat el resultat d’explotació. El següent pas és trobar el 
resultat de l’activitat ordinària i el resultat abans de l’impost de societats per tal de saber el 
resultat del període i d’aquesta manera saber el resultat provisional de cada any. A 
continuació us mostrem una taula resumida, per consultar les completes vegeu els annexos. 
 

Taula 9 – Compte de resultats 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Compte de 

resultats 
Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Marge brut 20.934,50€ 238.539,02€ 262.539,02€ 310.539,02€ 370.539,02€ 
Resultat 
període 

-243.191,51€ 121.736,05€ 139,736,05€ 175.736,05€ 220.736,05€ 

Resultat 
acumulat 

-245.201,76€ -123.465,71€ 16.270,34€ 192.006,40€ 412.742,45€ 

 
 
Seguidament adjuntem un gràfic en el que es pot veure gràficament el resultat del període J-
k i el resultat acumulat. 
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7.5 Anàlisi del punt d’equilibri 
 
 
El punt d’equilibri és el punt temporal on els costos i els beneficis s’igualen. És molt 
important per una empresa saber en quin instant de la seva activitat, passa de tenir pèrdues 
a beneficis. 
 
Per calcular tal punt, es necessita saber tot un conjunt d’incògnites. S’ha de saber el preu 
unitari, per nosaltres el preu unitari és el preu anual que una empresa paga per anunciar-se, 
que és de 200€. El nombre d’unitats del producte, és a dir, el nombre d’establiments. Els 
costos fixes i els costos variables. 
 
A continuació us proposem unes taules on hem desglossat per anys tals costos i finalment 
hem fet la diferència. 
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Taula 10 – Punt d’equilibri 
(Taula d’elaboració pròpia) 

 
Ingressos totals 
IT Any 1 10.000,00€ 
IT Any 2 
IT Any 3 
IT Any 4 
IT Any 5 

240.000,00€ 
264.000,00€ 
312.000,00€ 
372.000,00€ 

  
  
  

 
 
 

 
 
 
Com podem veure, a finals del segon any s’arriba al punt d’equilibri. És a dir, a partir del 
tercer any l’empresa ja comença a tenir beneficis. 
 
 
Per altra banda, hem realitzat una gràfica estimada del nombre de descàrregues que tindrà 
l’aplicació mensualment i les altes d’establiment que contracten el servei de publicitat de 
l’aplicació. És important recordar que és una aplicació d’un sol ús, és a dir, que els turistes 
només l’utilitzaran quan estiguin de vacances a Barcelona. 
 
 

Despeses totals 
DT Any 1 149.430,68€ 
DT Any 2 85.685,27€ 
DT Any 3 85.685,27€ 
DT Any 4 85.685,27€ 
DT Any 5 85.685,27€ 

Diferència 
Diferència final any 1 -126.425,08€ 
Diferència final any 2 27.889,65€ 
Diferència final any 3 206.204,39€ 
Diferència final any 4 432.519,12€ 
Diferència final any 5 718.833,85€ 
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8.  ASPECTES LEGALS 
 
 

8.1 Forma jurídica 
 
 
Escollir la forma jurídica adequada és un factor molt important alhora de crear una 
empresa. Després de fer una recerca exhaustiva, ens hem centrat en dues formes jurídiques: 
les Societats Civils Particulars (SCP) i les Societats Limitades (SL). 
 
A partir del 2016, les SCP passen a tributar per Impost de Societats tal i com fan les SL, així 
doncs s’hi assimilen més; tot i així mantenen algunes diferències: 
 

- Les SCP no tenen l’obligació de registrar els llibres comptables ni els comptes 
anuals al Registre Mercantil, i per tant hi ha un estalvi en taxes que cobra el registre 
i els honoraris de la gestoria. És a dir, tota la tramitació de la constitució és més 
senzilla.	
	

- Les SCP responen amb tot el patrimoni dels socis, no es diferencien els béns 
privats dels empresarials. En canvi, amb una SL es diferencien els béns privats dels 
empresarials i si l’empresa s’arruïna només es tocarà el patrimoni de l’empresa i el 
patrimoni dels socis quedarà intacte. 	

 
- El capital social inicial que es requereix per crear una SL és 3.005,06€.  

 
- Tan les SCP com les SL estan enfocades cap a un nombre petit de treballadors. 

	
- Les SCP tenen una major simplicitat pel que fa als tràmits necessaris per gestionar 

l’activitat de l’empresa respecte una SL, la qual cosa repercuteix en els honoraris 
que es paguen a la gestoria.	
	

- Si els socis no s’han donat d’alta d’autònoms en els últims 5 anys, les quotes 
d’autònoms són bonificades. Els primers 6 mesos: 50€, del mes 7 al 12: 133€, del 
mes 13 al 18: 187€ i a partir dels 18 mesos passen a pagar la quota normal 
d’autònoms que és de 267€ mensuals. En canvi, en el cas de les SL els socis han de 
pagar directament una quota de 335€ mensuals.	

 
Alhora de tributar, una SCP i una SL tenen les mateixes obligacions fiscals, ja que han de 
fer el model 303 i 390 (IVA i resum anual), model 200 (Impost de Societats), model 111 i 
190 (retencions de les nòmines i resum anual), model 347 (clients i proveïdors que superen 
3.005,06€) i en el cas que l’empresa tingui un local llogat també s’hauria de fer el model 115 
i 180 (retencions de lloguer i resum anual), la qual cosa Visit & Beacon no hauria de fer ja 
que s’instal·larà en un local de coworking.  
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Visit & Beacon es decanta per la forma jurídica d’una SL ja que, tot i tenir una tramitació 
més complexa i que els socis hagin de pagar una quota mensual major des del principi, es 
diferencien els béns privats dels empresarials. Això és un aspecte essencial  a tenir en 
compte en una empresa del sector tecnològic ja que és un sector molt inestable en el que 
l’empresa tan pot tenir èxit com fer fallida. 
 
 
 

8.2 Marques i patents 
 
 
Visit & Beacon haurà de registrar la marca a la Oficina Espanyola de Patents i Marques per 
tal que ningú s’apoderi del nom sense el nostre consentiment. Després d’assegurar-nos que 
no existeix cap marca amb aquest nom28 procedirem a realitzar els següents passos: 
 

- Petició i presentació de la sol·licitud oficial de forma telemàtica a la OEPM. Amb la 
sol·licitud s’ha de presentar el logotip de la marca i els colors que la identifiquen per 
tal de protegir-la.	

 
Imatge 13 – Logotip i imatge corporativa Visit & Beacon 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
	
	

 
 

- Es paguen les taxes a la OEPM per registrar la marca pel concepte d’Adquisició, 
defensa, transmissió i manteniment dels drets. L’import és de 144,58€.	
	

- Aproximadament un mes després de presentar-se la marca, es publicarà al Boletín de 
la Propiedad Intelectual (BOPI) en el qual apareixerà durant 2 mesos per si algun 

                                                
28 Localitzador de marques: http://www.patentes-y-marcas.com/recursos-marcas/localizador-de-
marcas/espana 
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tercer es vol oposar al registre. Això passa si la marca és molt similar a una marca 
anterior. 
 

- La OEPM enviarà el Títol de Propietat de la Marca amb una vigència de 10 anys. 
Un cop passat aquest temps, es podrà renovar durant 10 anys més en cas que es 
desitgi. 
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9.  RISCOS I PLANS DE CONTINGÈNCIA 
 
 

9.1 Anàlisi DAFO 
 
 
L’anàlisi DAFO és una metodologia per estudiar la situació d’una empresa o projecte, 
analitzant les fortaleses i debilitats així com la seva situació externa (amenaces i 
oportunitats) en forma de matriu quadrada. S’utilitza per conèixer la situació real en la que 
es troba l’empresa o projecte i planejar una estratègia de futur i des de Visit & Beacon hem 
vist necessari utilitzar-la. 
 
Per realitzar l’anàlisi DAFO s’han de contestar les següents preguntes: 
 

1. Com es poden destacar les fortaleses?	
2. Com es pot gaudir de les oportunitats?	
3. Com es poden defensar les debilitats?	
4. Com es poden aturar les amenaces?	

 
A la següent taula trobareu l’anàlisi de Visit & Beacon. 
 

 
Taula 11 – Anàlisi DAFO 

(Taula d’elaboració pròpia) 
 

Fortaleses Debilitats 
 

1. Objectius clars i mentalitat 
innovadora. 

2. Gran millora en l’experiència de 
visitar Barcelona. 

3. Utilització de Bluetooth per la 
geolocalització, de manera que no es 
necessita accés a Internet. 

4. Tots els avantatges de ser una guia 
turística digital envers a una guia 
impresa. 

5. No tenim cap competidor que faci el 
mateix que nosaltres. 

6. Desenvolupament per iOS i 
Android (més del 90% dels 
dispositius mòbils).  

7. Aplicació molt intuïtiva i atractiva. 

 
1. Plantilla reduïda (més càrrega de 

feina). 
2. Empresa de nova creació. 
3. Finançament limitat.  
4. Falta d’experiència per part del 

director general. 
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Oportunitats Amenaces 
 

1. Un sector molt poc explotat en el 
país i en continu creixement.	

2. Creixement exponencial de 
l’empresa gràcies als avantatges que 
ofereix Internet.	

 

 
1. Al haver-hi  unes barreres d’entrada 

relativament petites pot propiciar a 
que surti competència ràpidament. 

2. El mercat de les aplicacions mòbils 
es renova constantment. 

3. Que no es compleixi el codi ètic de 
l’empresa per part d’algun empleat. 

4. Que el servidor pateixi algun atac 
informàtic o simplement estigui 
inoperatiu amb la conseqüent 
pèrdua de dades. 

 
 
A partir de l’anàlisi DAFO haurem d’aplicar l’estratègia CAME, és a dir, corregir les 
debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats. 
 
 
 

9.2 Pla de contingències 
 
 
Un altre element fonamental a l’hora de garantir la continuïtat d’un projecte o negoci és 
desenvolupar un pla de contingències que tingui en compte les mesures tècniques, humanes 
i organitzatives requerides. A continuació detallarem les diferents polítiques d’actuacions 
que seguirem davant els riscos del projecte. 
 
Pels riscos que puguin desembocar en amenaces29: 
 

Evitar 
 
Un risc que sempre es pot evitar és la pèrdua d’informació i és, segurament, el més 
fàcil d’evitar. Realitzarem backups diàries via disc dur extern i cloud. D’aquesta 
manera tenim les dades doblement protegides. 
 
Mitigar 
 

                                                
29 Informació sobre riscos que desemboquin en amenaces: http://itsm-admon-
proy.blogspot.com.es/2012/12/planificarla-respuesta-los-riesgos.html 
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Adoptar accions per reduir la possibilitat d’ocurrència d’un risc és més efectiu que 
intentar reparar els danys després de que passi. En aquest cas, mitigarem els riscos 
amb les empreses oferint-los un any de prova gratuïta. Per altra banda, lligat també 
amb la pèrdua d’informació, dissenyarem sistemes de redundància (com podria ser 
un sistema de discos durs en RAID) per reduir els danys col·laterals si algun 
component falla. 
 
Transferir 
 
Transferir un risc a un tercer no elimina el risc, simplement transfereix la 
responsabilitat de la gestió. En el nostre cas, l’espai 021coworking disposa 
d’assegurança total les 24 hores del dia de manera que tant el hardware com el 
mobiliari estan assegurats. 
 
Acceptar  
 
Si algun risc que no hem identificat succeeix o algú de l’equip té problemes de salut 
o fins i tot passa algun fenomen natural inesperat no quedarà més remei que 
acceptar-ho. Es pot fer de manera passiva o activa. Si l’acceptació és passiva no 
requereix cap acció més però si és activa s’haurà d’establir una reserva per 
contingències que inclogui la quantitat de temps, medis financers o recursos 
necessaris per abordar el risc.  

 
Pels riscos que suposin oportunitats30: 
 

Millorar 
 
Millorar un risc és planificar i actuar perquè augmenti la probabilitat o impacte del 
risc. Per tant, Visit & Beacon aprofitarà totes les oportunitats que vagin sortint amb 
el seu creixement. Des del risc d’especialitzar massa l’aplicació cap a un mercat 
concret fins al tracte amb la futura competència. 
 
Explotar 
 
Explotar un risc no vol dir només millorar-lo, quan s’explota un risc es prenen 
accions que asseguren que el risc es torni una oportunitat. És per això que 
aprofitarem el buit del mercat actual amb les grans campanyes de màrqueting 
possibles per explotar l’aplicació i fer el màxim de difusió possible. 
 
Compartir 
 

                                                
30 Riscos que suposen oportunitats: http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/los-riesgos-no-siempre-son-
negativos#sthash.nkHqudhO.dpbs 
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Compartir els riscos significa tenir un tercer que també es beneficiï de l’oportunitat. 
En el nostre cas, compartirem el risc amb les empreses que es vulguin anunciar 
mitjançant la nostra aplicació. 
 
Acceptar 
 
No es pren cap decisió per millorar o evitar el risc, i s’accepta el que pugui passar. 
Es podria donar el cas si es comencessin a utilitzar els rellotges o ulleres 
intel·ligents ja que s’hauria de tornar a programar l’aplicació. 

 
Un cop analitzades les polítiques d’actuació davant els diferents tipus de riscos, es 
determinaran tres plans que determinaran les contramesures necessàries en cada moment 
del temps respecte a la materialització de qualsevol amenaça. 
 

Pla de recolzament 
 
Contempla les contramesures preventives abans de que es materialitzi una amenaça. 
La seva finalitat és evitar que succeeixi. 
 

- Realització de backups diàries en discos durs externs i al cloud. 
- Disseny de mecanismes de redundància alhora de fer els backups. 
- L’espai on desenvoluparem l’activitat empresarial ja disposa d’assegurança 
24 hores, per tant no ens haurem de preocupar. 
- Si tenim una baixa a l’empresa, es contractarà algú per cobrir la baixa 
perquè continuï amb el procés que s’estava realitzant amb la conseqüent 
despesa econòmica fora de pressupost. 
- Fer estudis de mercat contínuament per entendre cap a on es dirigeix el 
sector per avançar-nos-hi. 
 

Pla d’emergència 
 
Contempla les mesures necessàries durant la materialització de l’amenaça. La seva 
finalitat és pal·liar els afectes adversos. 
 

- Si alguna dada s’ha esborrat, restaurarem els backups i tornarem a treballar 
amb normalitat amb la major brevetat possible. 
- S’informarà pels canals de comunicació dels quals disposem del 
contratemps. 
- En el cas que passi algun desastre natural o es cremi l’edifici on està situat 
l’espai de coworking haurem de buscar un lloc on poder desenvolupar 
l’activitat el més ràpid possible. 
 

Pla de recuperació 
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Té en compte les mesures necessàries després que l’amenaça hagi passat i estigui 
controlada. La seva finalitat és restaurar l’estat de les coses tal i com es trobaven 
abans de la materialització de l’amenaça. 
 

- Es realitzarà una avaluació dels danys i s’actuarà de manera conseqüent. 
- En cas oportú, es corregiran els plans de recolzament i emergència per 
tornar a l’activitat empresarial el més ràpid possible.  
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10.  ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT 
 
 
Si Visit & Beacon té èxit, és probable que el que vulgui sigui créixer. Tot seguit us deixem 
quatre estratègies de creixement i desenvolupament que hem identificat. 
 
Adquisició de V&B per una gran companyia 
 
Seria el cas que una gran corporació com Google adquirís l’aplicació. Google Maps, cada 
vegada més utilitzada, amb la possibilitat de descarregar-te mapes offline fa molt factible que 
Google s’interessi per Visit & Beacon. 
 
Penetració en el mercat actual 
 
Amb la redefinició de les estratègies de màrqueting es poden obtenir nous clients. Hem de 
tenir en compte que els ingressos de l’aplicació provenen dels establiments que s’hi 
anuncien, per tant, quants més usuaris facin ús de l’app, més estaran disposats a pagar els 
establiments per anunciar-s’hi.  
 
Per altra banda, se’ls hi pot oferir als clients actuals noves prestacions. Per exemple, tenir 
l’opció d’aparèixer com establiment destacat encara que la ruta no passi per l’establiment. 
 
Expansió a altres ciutats 
 
Visit & Beacon està pensat perquè neixi a Barcelona, però es podria expandir a altres 
ciutats amb una gran afluència de turistes. Sense anar més lluny, l’any 2012 Londres 31 va 
ser la quarta ciutat en el rànquing de destinacions turístiques, només superada per Hong 
Kong, Singapur i Bangkok. 
 
L’any 2013 Londres va rebre 12.3 milions de turistes per visitar la ciutat. El total de 
visitants a Londres va ser de 29.1 milions, incloent els viatges de feina. Els turistes, 
majoritàriament, procedien de països amb l’índex de penetració de smartphones més alt 
(veure imatge 1).  
 
Si ens centrem en els turistes dins el rang d’edat de 18 a 44 anys, l’edat del target al que va 
destinada l’aplicació, ens trobem al voltant d’un 70% dels turistes. Això ens deixa amb un 
total de 8.61 milions de turistes al nínxol de mercat londinenc. Si apliquem els resultats de 
l’enquesta realitzada (veure annex 2), un 18% d’aquests 8.61 milions de turistes utilitzarien 
l’aplicació. És a dir, 1.55 milions de turistes anuals. 
 
Creixement en altres sectors de mercat 

                                                
31 Dades turístiques de Londres: 
https://www.tmi.org.uk/files/documents/resources/London%20Tourism%20Review%202013-
14%20(low%20res).pdf 
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Un sector de mercat que no s’allunya gaire del propòsit de Visit & Beacon és el de guia 
cultural. A més, podríem obtenir fàcilment ajut econòmic ja que un 56% de les sol·licituds 
presentades a l’Iinsitut de Cultura de Barcelona han rebut subvenció. 
 
Hem fet un estudi exhaustiu per poder determinar els principals indicadors culturals de 
Barcelona32, i els hem resumit en la següent taula. 
 
 

Taula 12 – Principals indicadors culturals de Barcelona l’any 2014 
(Taula realitzada amb la informació extreta dels indicadors culturals de Barcelona el 2014) 

 
Museus i espais d’exposicions  
Nre. de museus i grans centres d'exposicions 55 
Visitants de museus, exposicions i col·leccions 25.796.248  
Valoracio ́  ciutadana dels museus i centres d'exposicions (del 0 al 10)  

 

7,7 

Espais d’arts escèniques 
Nre. de sales d'arts escèniques 59 
Espectadors de les sales d'arts escèniques 2.468.878  
% d'ocupacio ́  de les sales d'arts escèniques 56% 
Valoracio ́  ciutadana dels espectacles teatrals (del 0 al 10)  7,2 

Espais de concerts 
Nre. de grans auditoris 3 
Espectadors dels grans auditoris (en milions) 965.667  
Nre. de concerts en espais de gran capacitat 16 
Nre. d'assistents als concerts en espais de gran capacitat (en milions) 193.264  
Valoracio ́  ciutadana dels concerts (del 0 al 10) 

 

7,4 

Sales de cinema 
Nre. de cinemes 30 
Nre. de projeccions de cinema 234.625  
Espectadors de cinema 5.971.101  
Valoracio ́  ciutadana del cinema (del 0 al 10)  

 

6,8  

Biblioteques de Barcelona 
Nre. de biblioteques de la xarxa de biblioteques públiques 40 
Visites a la xarxa Biblioteques de Barcelona 6.433.295  
Préstecs a les biblioteques / habitant 2,6 
% de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteca 55% 

                                                
32 Indicadors culturals de Barcelona 2014: http://barcelonadadescultura.bcn.cat/wp-
content/uploads/2015/09/IndicadorsCultura2014_CA.pdf 
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Valoracio ́  ciutadana de les biblioteques (del 0 al 10) 

 

8,0 

Centres cívics 
Nre. de centres ci ́vics 51 
Assistents a les activitats organitzades pels centres ci ́vics  416.140 
Nre. d'activitats organitzades pels centres ci ́vics  16.297  
Mitjana d’assistents a les activitats organitzades  
 
 
 

25 

Festivals 
Nre. de festivals 177 
Assistents als festivals 
 
 

1.724.379  

Festes 
% de barcelonins que han assistit a les Festes de la Mercè 35% 
Assistents a les Festes de la Mercè  1.515.187  

Valoracio ́  ciutadana de les festes populars (del 0 al 10)  7,7 
 

 
 
Les dades dels últims anys han estat similars, de manera que una forma d’impulsar la 
cultura a Barcelona podria ser a través de l’aplicació. Com que la majoria de la població que 
assisteix a esdeveniments culturals és nativa o estranger de llarga durada, la problemàtica de 
les dades mòbils per connectar-te a Internet és inexistent. Així doncs, es podria 
desenvolupar una aplicació separada (per tal que l’aplicació principal no augmenti de 
tamany) amb la mateixa estètica i amb un nom semblant com podria ser Culture & Beacon. 
Aquesta aplicació utilitzaria els beacons per tal d’obtenir una ubicació més precisa que amb 
GPS.  
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12.  ANNEXES 
 

12.1 ANNEX 1 
 
EXTRACTE DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN 
LES INSTAL·LACIONS DE RADIOCOMUNICACIÓ 
 
SECCIÓ 6a. INSTAL·LACIONS DE SISTEMES TIPUS WIFI I PER A SERVEIS DE 
GESTIÓ INTEL·LIGENT DE LA CIUTAT (TIPUS G).  
 
Article 57. Concepte. Es regulen en aquesta secció les antenes de xarxes WiFi, WiMax i 
d'altres per a serveis de gestió intel·ligent de la ciutat o similars que apareguin en el futur, 
ubicades en espais públics exteriors (instal·lacions tipus G).  
 
Article 58. Projecte i condicions d'instal·lació.  
1. S'han d'ubicar predominantment de forma integrada en el mobiliari urbà. Així mateix, es 
poden instal·lar en edificis en cas que no hi hagi altra alternativa.  
2. L'Ajuntament podrà elaborar un catàleg descriptiu de les condicions urbanístiques 
aplicables a aquestes instal·lacions. En el seu defecte, es regiran per les condicions 
imposades a les microcel·les per aquesta ordenança.  
3. Prèviament a la implantació de la xarxa, l'Ajuntament ha d'aprovar el projecte 
d'instal·lació i, si escau, ha d'imposar l'adopció de mesures o condicions d'integració 
paisatgística de les instal·lacions.  
4. El projecte d'instal·lació de la xarxa consta de la següent documentació i requisits:  
a) El titular de la instal·lació ha de ser un operador inscrit al registre d'operadors de xarxes i 
de serveis de comunicacions electròniques tal i com estableix el Reial Decret 424/2005, de 
15 d'abril.  
b) Caldrà presentar la mateixa documentació tècnica i administrativa requerida per a 
l'explotació de xarxes o prestació de serveis de comunicacions electròniques que la 
aportada a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions o organisme que el 
substitueixi.  
c) A més de la documentació esmenada ha d'aportar la següent informació:  
i) Catàleg d'elements amb informació gràfica detallada de cadascun, per tal de comprovar 
l'afectació al paisatge urbà de la instal·lació. A més, cada element haurà de disposar de les 
seves dades tècniques, dimensions, pes i gamma de colors.  
ii) Memòria descriptiva de la instal·lació de la xarxa, les obres de condicionament d'aquesta, 
la relació de maquinaria i les repercussions sobre l'entorn (sorolls i vibracions).  
iii) Justificació del compliment dels nivells d'exposició als camps electromagnètics previstos 
en el Reial Decret 1066/2001 i la Ordre CTE /23/2002 i qualsevol altre normativa que la 
substitueixi. C VE-Núm. de registre: 022014001167 21 Dimecres, 29 de gener de 2014  
iv) Fotomuntatges de l'estat proposat de les instal·lacions amb tots els seus elements que 
permeti avaluar l'impacte visual.  
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v) Plànols detallats de les instal·lacions de tipologies diferents com la ubicació del sistema 
radiant, dels equips principals, auxiliars i el recorregut del cable.  
d) L'Ajuntament ha d'aprovar el projecte en el termini màxim d'un mes des de que es 
disposi de la documentació complerta i, si escau, ha d'imposar l'adopció de mesures o 
condicions a la instal·lació dels elements de la xarxa.  
Article 59. Modalitat de tramitació.  
1. Les instal·lacions de WiFi, WiMax, o per a serveis de gestió intel·ligent de la ciutat 
(Smart city) o similars, una vegada aprovat el projecte d'instal·lació queden subjectes a la 
modalitat de tramitació número 11.  
2. Resten excloses del règim d'intervenció administrativa les instal·lacions de tecnologia via 
ràdio que donen servei exclusiu de caràcter local a un sol immoble o complex d'oficines, 
educatiu, residencial, industrial o hospitalari. 
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12.2  ANNEX 2 
 
ENQUESTA SOBRE L’ÚS DE GUIES TURÍSTIQUES 
 
 
Població de l’enquesta: 50 persones 
 

- Has utilitzat mai alguna guia turística al viatjar a un país estranger? *Per guia turística 
s’entén qualsevol tipus d’informació del país o ciutat en qüestió (pamflet, mapa turístic, guia turística 
de paper, aplicació mòbil, web, guia turístic personal...). 

 
Sí No 
47 3 

 
- Has utilitzat mai una guia turística en forma d’aplicació mòbil? 

 
Sí No 
19 28 

 
- Has utilitzat mai o t’agradaria utilitzar una guia turística amb geolocalització? 

 
Sí No Indiferent 
12 2 5 

 
- Et molestaria publicitat no invasiva dins d’una aplicació mòbil que tingués en 

compte els teus gustos i preferències? 
 

Sí No Indiferent 
1 9 2 

 

 
A continuació us presentem els resultats en forma de gràfic. 
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11.3 ANNEX 3 

PLA FINANCER 
 
DESPESES PERSONAL 
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PLA D’INVERSIONS 
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PLA DE FINANÇAMENT 
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PLA DE TRESORERIA 
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COMPTE DE RESULTATS 
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