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Resum
El car-sharing, cada cop present en més ciutats arreu del món, consisteix en el lloguer de
vehicles durant un curt període de temps. Aquest servei ofereix a l’usuari la possibilitat
de gaudir d’un vehicle cada cop que el necessiti, sense haver de fer-se càrrec de les
despeses i les complicacions implicades en la possessió d’un vehicle propi.
En aquest Treball de Final de Grau ha estat desenvolupat un pla de negoci per a la
implantació d’un servei de car-sharing a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’aportar
una alternativa flexible i econòmica a la mobilitat i, també, una millora del medi ambient
i la qualitat urbana de la ciutat.
En aquest pla de negoci es descriu la idea de negoci, les accions a realitzar, la viabilitat
del projecte i les expectatives de futur, generant un document fonamental per a dur a
terme la idea i treure-la al mercat.

Abstract
Nowadays, car-sharing is present in a lot of cities in the world. It consists of a service
that allows you to rent a vehicle for a short period of time. This service gives the user
the possibility to use a vehicle whenever they want, without the expenses
and complications that comes from owning your own vehicle.
In this research, a business plan for the implementation of a car-sharing service in the
city of Barcelona has been developed, with the aim of creating an economic and flexible
alternative mode of transport. While also improving the environmental impact of
transport in Barcelona.
This business plan describes the business idea, the operations that have to be done, the
project viability and the future expectations, creating a fundamental file to initiate the
idea and get it into the market.
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Prefaci
Avui en dia, la nostra societat està cada dia més immersa en el consum col·laboratiu, que
permet compartir, prestar i llogar com a alternativa viable a la possessió de béns. Aquesta
iniciativa, ha donat lloc a una gran demanda en el sector del cotxe compartit que, de
diverses maneres i modalitats, està revolucionant l’àmbit de la mobilitat.
Partint d’aquest fet han nascut, en els últims anys, moltes empreses de car-sharing arreu
del món, que permeten a l’usuari tenir accés a un vehicle quan el necessiti, sense haver
de tenir un de propi i reduint així les despeses econòmiques implicades en la possessió de
vehicles.
El negoci del car-sharing, ja instal·lat i gaudint de gran èxit en diverses ciutats arreu del
món, ha experimentat un gran creixement en els últims anys i les previsions apunten cap
a l’assoliment d’una utilització massiva d’aquest servei a les grans ciutats en un futur
proper.
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1. RESUM EXECUTIU
DriveGreen es una empresa formada amb l’objectiu d’establir a Barcelona una alternativa
a les opcions de transport ja existents actualment. Per aconseguir-ho, posarà a disposició
dels seus clients una flota de cotxes elèctrics, situats en diversos punts de la ciutat, que
podran ser utilitzats de manera individual pels usuaris mitjançant lloguers durant curts
períodes de temps, basats en una tarifa de preu per minut d’utilització. D’aquesta manera,
els clients podran gaudir de total llibertat per a utilitzar els vehicles, sense haver de ferse càrrec dels inconvenients que comporta la possessió d’un vehicle propi, alhora que fan
ús d’un mitjà de transport net i sostenible.
DriveGreen té una competència directa molt limitada a la ciutat de Barcelona. Tot i així,
el seu model de negoci està present i funcionant amb gran èxit en altres ciutats arreu del
món.
L’empresa oferirà, bàsicament a usuaris d’entre 18 i 65 anys amb llicència per a conduir
i sense vehicle propi, la possibilitat de poder utilitzar un servei flexible, econòmic,
innovador, senzill, accessible i respectuós amb el medi ambient. D’aquesta manera,
pretén assolir una consolidació empresarial referent en l’àmbit de la mobilitat sostenible.
DriveGreen requereix d’una inversió inicial de 145.550€, dels quals 100.000€ seran
aportats pels socis del projecte i 75.000€ provindran d’una font de finançament externa.
Segons els estudis realitzats, en els que s’han tingut en compte diversos escenaris de
ventes, es preveuen uns ingressos bruts de 651.780€ durant el primer any d’activitat
empresarial, amb un increment constant durant els següents anys mitjançant el qual
s’assolirà una recuperació de les inversions i es començaran a tenir guanys a partir del
setè més de la creació de l’empresa.
El següent document mostra detalladament els estudis realitzats i demostra que
DriveGreen es tracta d’un projecte amb un gran potencial pel que fa a la rendibilitat
econòmica i que pot aportar un fort impacte positiu a la ciutat de Barcelona.
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2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI I OPORTUNITAT DE NEGOCI
Actualment Barcelona disposa d'un sistema de transport públic molt complet i eficient, a
demés de la possibilitat de moure's per la ciutat còmodament a peu o en bicicleta. Tot i
així, continua existint un elevat nombre de persones que ha de fer ús de taxis o de vehicles
propis per a realitzar desplaçaments per la ciutat, sigui puntualment o a diari. D'aquest fet
sorgeix una necessitat real, de la qual neix aquest nou servei per als desplaçaments
convencionals de particulars i empreses, que pretén convertir-se en una alternativa als
transports ja existents a la ciutat de Barcelona, millorant les comunicacions en tots els
punts de la ciutat i oferint a l'usuari completa comoditat, flexibilitat i disponibilitat les 24
hores del dia, sense haver d’assumir costos molt elevats, a la vegada que s’aconsegueix
una reducció dels cotxes particulars a la ciutat i una millora del medi ambient.
Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'un servei que faciliti la mobilitat
per la ciutat de Barcelona d'una manera fàcil, accessible, senzilla i pràctica.
El servei es basa en una sèrie de cotxes elèctrics, distribuïts pels diferents barris de la
ciutat i part de la seva àrea metropolitana, amb els quals l'usuari pot realitzar els trajectes
que desitgi, sense sortir d'uns límits establerts.
La idea sorgeix del car-sharing1, que permet a múltiples usuaris fer un ús individual de
vehicles pertanyents a una flota col·lectiva, realitzant lloguers durant curts períodes de
temps. Fet que, generalment, suposa més econòmic que posseir un cotxe propi. A
diferència dels serveis de car-sharing ja existents a Barcelona, aquest servei proporciona
a l’usuari completa flexibilitat i la possibilitat de realitzar viatges únicament d’anada,
sense haver de dependre de retornar el cotxe a un punt concret establert per la companyia.
El servei consta de dues parts importants: la part física, que inclou els mateixos cotxes
que l'usuari utilitzarà i les tecnologies involucrades en l’apertura i la utilització del vehicle
i una aplicació mitjançant la qual es podran realitzar totes les operacions i els tràmits
relacionats amb el sistema.
El sistema és senzill, per a poder utilitzar el servei cal registrar-se prèviament com a
usuari, a través de l'aplicació. Per poder finalitzar el registre, el conductor haurà de
verificar que disposa d'un carnet de conduir en vigor i haurà d'associar al compte una
targeta de crèdit o dèbit, a la qual seran carregats directament a l'entitat bancaria les
despeses associades a la utilització del servei.
Un cop finalitzat el registre, l'usuari rebrà al seu domicili una targeta de client, mitjançant
la qual podrà obrir el cotxe, que disposarà d'un lector de targetes situat a la porta del
conductor. L'usuari podrà localitzar on es troba el cotxe més proper a la seva ubicació
mitjançant l'ús de l'aplicació que, gràcies a la integració de Google Maps, permetrà veure
on es troben situats cadascun dels cotxes. Aquests podran trobar-se aparcats al carrer, en
llocs on sigui viable l’estacionament de qualsevol cotxe elèctric o en estacions
d’aparcament reservades especialment per als vehicles pertanyents al servei i
completament equipades per a realitzar recàrregues elèctriques.
El cost del servei vindrà determinat pel temps d'utilització d'aquest, en base a una tarifa
de preu per minut, de manera que l'usuari pagarà el que hagi conduït. Per altra banda,
l'usuari no haurà de fer-se càrrec de les despeses associades al manteniment del cotxe, a
1

Asociación Española de Car-Sharing, http://www.aecarsharing.es/
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l'assegurança, a l'aparcament i a les despeses de circulació. En canvi, totes les despeses
provinents de multes per mala conducta al volant seran carregades al compte corrent de
l’usuari.
Es crearan també una sèrie de normes, bonificacions i sancions que potenciaran el bon ús
del sistema, premiant al conductor per el bon i repetit ús dels vehicles i sancionant a
aquells que realitzin tot el contrari.
En termes de valors oferts es pot dir, en resum, que els subscriptors a aquest servei
gaudiran d’un sistema eficient i innovador que els hi ofereix la comoditat de poder fer ús
d’un cotxe sempre que el necessitin, amb completa flexibilitat, contribuint amb la millora
del medi ambient i estalviant diners, ja que només pagaran per el que condueixen i els
costos seran significativament menors que els involucrats en mantenir un cotxe propi.
Cal remarcar que el concepte de car-sharing s’ha expandit molt durant els últims anys i
ha estat un èxit en diverses ciutats del món. Tot i així, encara no existeix a Barcelona cap
servei que ofereixi a l’usuari la possibilitat de poder-se moure per la ciutat amb els
avantatges que ofereix DriveGreen. És per això que l’avantatge competitiu més destacat
que posseeix aquest negoci és la innovació.

4

3. ANÀLISI DEL SECTOR I DEL MERCAT
3.1 Situació actual, atractivitat i evolució prevista del car-sharing
El car-sharing ha crescut molt durant els últims anys, començant a Zurich l’any 1948 i
expandint-se fins a dia d’avui, on és present en més de 600 ciutats arreu del món, en 18
països diferents2.
Tot i que ha experimentat un creixement molt important als Estas Units i en alguns països
d’Europa com Alemanya i Suïssa, encara té un gran camí per recórrer a Espanya, fet que
el converteix en una gran i molt bona oportunitat de negoci.
El gràfic adjunt a continuació, creat per el Centre de Recerca “Transportation
Sustainability” de la Universitat Berkeley de California, mostra com ha estat el gran
augment de vehicles i usuaris de car-sharing als Estats Units durant els últims anys:

Fig. 1 Vehicles i usuaris de car-sharing durant els últims anys als Estats Units3

L’oportunitat de desenvolupar aquest tipus de negoci a Espanya ve recolzada
fonamentalment pel fet de que existeix un buit a l’hora de cobrir aquesta necessitat real i
de que es tracta d’un negoci que, actualment, es troba en una etapa molt incipient al nostre
país, fet es tradueix en una escassa rivalitat en el sector. A més a més, si parlem
concretament del cas de Barcelona, podem afirmar que es tracta d’un model de ciutat
2

Dr Scott Le Vine, Dr Alireza Zolfaghari, Professor John Polak. (2014) Carsharing: Evolution,
Challenges and Opportunities https://www.acea.be/uploads/publications/SAG_Report_-_Car_Sharing.pdf
3

Figura obtinguda del document Innovative Mobility Carsharing Outlook: Carsharing Market Overview,
Analysis, and Trends - Fall 2012 (Volume 1, Issue 1) de University of California Berkeley.
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idònia per a l’ús d’aquest servei, per la seva gran densitat de població i les dificultats
existents a l’hora de realitzar estacionaments.
1

Les empreses de car-sharing ja existents a Espanya han desenvolupat un creixement molt
desigual arreu del país, però tenen en comú el fet de que totes elles operen en un àmbit
local. Es pot afirmar que aquest tipus de servei es troba concentrat a les grans ciutats
espanyoles, amb empreses amb gran càrrec en el sector, com en el cas d’Avancar a
Barcelona i Connect by Hertz a Madrid. I en ciutats més petites, on el nombre i les
dimensions de les empreses de car-sharing disminueix considerablement.
Un cop vist que existeix a Espanya una demanda latent d’aquest servei, que Barcelona es
tracta d’una ubicació idònia per al desenvolupament del negoci, en vista de les exitoses
experiències d’altres països on s’ha implantat aquest sistema i tenint en compte que
existeixen estudis que afirmen que durant el 2016 el número d’usuaris de car-sharing
creixerà fins als 5,5 i 4,5 milions d’usuaris a Europa i Nord-Amèrica, respectivament,
podem afirmar que ens trobem en un sector ideal per a l’èxit empresarial.

3.2 Clients
El servei serà utilitzat per un sector concret de la població, que inclou a totes aquelles
persones majors de 18 anys que disposen d’un smartphone i d’una llicència per a conduir
vàlida i en vigor. Degut a que la utilització del servei es basa en l’ús d’una aplicació
mòbil, aquest sector de la població queda reduït a persones d’entre 18 i 65 anys
aproximadament, ja que en aquest rang queden incloses aquelles persones que, a part de
complir les condicions necessàries per a la utilització del servei, acostumen a utilitzar
telèfons mòbils que compleixen els requisits necessaris per al funcionament de
l’aplicació. Tot i així, el perfil del client al que va dirigit el nostre servei és molt variat,
fet que suposa una gran fortalesa a l’hora de captar subscriptors i genera la possibilitat
d’obtenir una gran font d’ingressos.
Segons les dades estadístiques de la DGT i de l’Ajuntament de Barcelona datades durant
finals de 2014 i 20154, a Barcelona hi ha un cens de 796.965 conductors amb al menys
un permís de conduir B i un total de 561.556 turismes matriculats. En termes de mercat,
això és tradueix en que hi ha un gran nombre de conductors que no disposen d’un cotxe
propi. Per raons obvies, el servei generarà més interès en aquets usuaris, que formen un
35,16% dels conductors barcelonins. Considerarem aquests usuaris els clients potencials
més importants. Tot i així, els actuals propietaris també poden ser considerats clients
potencials que, inicialment, poden estar interessats en l’ús puntual del servei i, amb el pas
del temps, convertir-se en clients habituals. Aquest estudi es centra només en persones
residents a Barcelona. Així que també cal incloure i tenir en compte en aquest anàlisi als
residents de la zona metropolitana i als possibles clients de fora de la ciutat que, visquin
o no a Barcelona, no consten en el registre com a conductors de la ciutat, però poden estar
interessats en fer ús del servei com a alternativa als serveis ja existents. Per últim, cal
comptar els empresaris que estiguin interessats en incloure la utilització DriveGreen per
a suplir les necessitats de mobilitat de l’empresa en termes de distàncies curtes.
4

Dirección General de Tráfico. (2014) Censo de conductores, http://www.dgt.es/informacionmunicipal/2014/barcelona/08019_Barcelona.pdf
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Conductors sense
cotxe propi
35%
Conductors amb
cotxe propi
65%

Fig. 2. Possessió de cotxes propis dels conductors barcelonins

En definitiva, DriveGreen estarà principalment dirigit a persones sense cotxe, a famílies
amb un sol cotxe i diversos conductors, a petites empreses sense cotxes i a altres empreses
amb flota automobilística però amb necessitats puntuals.
Els subscriptors seran persones que triïn el car-sharing com a alternativa a tenir un cotxe
propi, eliminant així els costos associats a ser propietari d’un vehicle, gaudint de la
comoditat i la flexibilitat que altres tipus de transport no ofereixen i havent de pagar
només pel temps conduït. A demés es pot preveure que la gran majoria de clients seran
persones que no fan un ús excessiu del cotxe ja que, seran aquests tipus d’usuaris els que
podran beneficiar-se d’un estalvi significatiu real. Això és degut al fet de que DriveGreen
cobrarà només pel temps conduït i el cost marginal per quilòmetre de DriveGreen serà
significativament menor que els costos involucrats en posseir un cotxe propi, de manera
que, usuaris que realitzin un ús limitat del cotxe poden estalviar una quantitat substancial
de diners.

3.3 Competidors
Poden ser considerats competència tots els serveis que ofereix Barcelona per a la mobilitat
per la ciutat, és a dir, transport públic, taxis, Bicing, lloguer d’automòbils i altres serveis
incipients de car-sharing. Tot i així, l’anàlisi de competidors es focalitza en les dues
opcions que té l’usuari per a utilitzar un cotxe que no sigui de la seva propietat: el
tradicional lloguer de cotxes i el car-sharing.

a) Rent-a-car
A Barcelona existeixen cinc empreses liderant el lloguer de cotxes: Avis,
Europcar, Hertz, Pepecar i Sixt. La gran majoria de les seves seus estan situades
en llocs turístics, sobretot aeroports. Totes elles ofereixen a l’usuari un lloguer de
7

vehicles per dia, generalment el punt de recollida i d’entrega del vehicle és el
mateix i el centre del seu negoci es focalitza en el turisme, ja que resulta ser
econòmicament més rendible que el lloguer a ciutadans i empresaris.

b) Car-sharing
Com ja ha estat mencionat amb anterioritat, el car-sharing, tot i que es tracta d’un
servei innovador i recent, ja és present a moltes ciutats arreu del món, tot i que no està
gaire instaurat a les ciutats espanyoles. És per aquest motiu, que aquest anàlisi es
divideix en la identificació de les empreses de car-sharing més importants a nivell
mundial, la identificació de les empreses ja existents a Espanya i, finalment, les ja
existents a Barcelona.


Principals serveis de car-sharing arreu del món:

ZIPCAR
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Més de 30 tipus de vehicles
Entre 25$ i 60$ anuals depenent de la localització
8,25$
Estats Units (Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Los
Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Pittsburgh,
Portland, Providence, San Francisco, Seattle i Washington DC),
Canadà (Toronto y Vancouver), Regne Unit (Londres, Bristol,
Cambridge, Oxford i Maldstone) i Espanya (Barcelona).
Taula 1. Zipcar

DriveNow
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

10 tipus de vehicles
39$
12$ els primers 30 minuts i 32 cèntims cada minut addicional
Estats Units (San Francisco) i Alemanya (Munich, Berlín,
Hamburg, Colonia i Dusseldorf)
Taula 2. Drive now

Hertz on demand
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Tot tipus de vehicles, incloent elèctrics
0$
Entre 5$ i 8$
Nova York, Londres, París, Berlín i Madrid
Taula 3. Hertz on demand
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Car2Go
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Smart elèctrics
35$
13,99$
Estats Units (Austin, San Diego, Washington, Portland, Oregon,
Seattle, Columbrus, Saint Paul, Denver, Nova York i Arlington),
Canadà (Vancouver, Toronto, Calgary i Montreal), Alemanya
(Dusseldorf, Hamburg, Frankfurt, Munich, Berlín, Colonia i
Stuttgart), Holanda (Amsterdam), Austria (Viena), Espanya
(Madrid), Italia (Roma, Florencia, Turín, Prato i Milán) i Suecia
(Estocolm)
Taula 4. Car2Go

Modo
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Gran varietat de tipus de vehicles
20$ + 50$ de càrrec anual
8$ per hora
Vancouver
Taula 5. Modo

Enterprise CarShare
Flota
Tot tipus de vehicles, incloent elèctrics
Preu inscripció
35$ anuals
Preu per hora
8.25$
Localització

42 ciutats d’Estats Units, Canadà I Regne Unit
Taula 6. Enterprise CarShare

o Principals serveis de car-sharing a Espanya:

Avancar
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

16 tipus de vehicles
30€
Entre 4 i 9€
Barcelona i Madrid
Taula 7. Avancar
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Respiro
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

14 tipus de vehicles
0€
Entre 2 i 5,55 €
Madrid
Taula 8. Respiro

Connect by Hertz
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

35 vehicles
0€
Entre 2,25 i 4,50€
Madrid
Taula 9. Connect by Hertz

Bluemove
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Diversos tipus de vehicles, incloent elèctrics
Entre 5 i 25€
Entre 2 i 6,20 + 0,28€/km
Sevilla i Madrid
Taula 10. Bluemove

Car2Go
Flota
Preu inscripció
Preu per hora
Localització

Smart elèctrics
19€
Tarifa per minuts: 0,19€/minut
Madrid
Taula 11. Car2Go

o Principals serveis de car-sharing a Barcelona
Després de la identificació dels diferents serveis de car-sharing de més pes existents
actualment, caldrà centrar-se en un anàlisis en més profunditat d’Avancar, la única
companyia de car-sharing que ofereix uns serveis molt similars a DriveGreen a la
ciutat de Barcelona i que, per tant, caldrà considerar i tractar com al nostre principal
competidor.
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Avancar es una empresa de car-sharing fundada al 2005 i operativa actualment a
Madrid i a Barcelona. El 60% de les seves accions pertanyen a Zipcar, companyia de
car-sharing americana líder a nivell mundial, fundada al 2000 i que disposa d’una
flota de gairebé 10.000 vehicles i d’un ventall de més de 900.000 clients. Zipcar va
anunciar la seva participació amb el finançament d’Avancar al desembre de 2009 i va
augmentar el seu capital al 2011, convertint-se així en el principal accionista de la
companyia, fet que suposa un gran avantatge per a Avancar, ja que el fet de comptar
amb la col·laboració d’un soci industrial especialitzat li brinda una gran oportunitat
de creixement.
Inicialment, Avancar va estar promoguda per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic,
juntament amb altres empreses públiques i privades de l’àmbit del transport de
passatgers, de l’automoció i de les infraestructures energètiques. I, més endavant, per
l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía) del Ministeri
d’Industria, Consum i Turisme.
El funcionament d’Avancar es molt similar al de DriveGreen. Els usuaris que volen
fer ús del servei han de registrar-se prèviament. És aleshores quan es realitza
l’activació de la targeta que rebran i que els permetrà accedir als cotxes, que estan
disponibles les 24 hores dels 365 dies de l’any. Els vehicles poden ser recollits per
l’usuari en l’aparcament més convenient per a ells després d’haver realitzat una
reserva prèvia triant el model i l’emplaçament desitjat, en el qual, també, hauran de
retornar-lo en bones condicions i amb un mínim d’1/3 del dipòsit de carburant. L’ús
del servei es paga per les hores d’utilització i per la quantitat de quilòmetres
recorreguts i es paga a final de més. El seu preu inclou tots els gestos d’assegurança,
combustible, aparcament i manteniment.
Avancar disposa actualment de més de 120 vehicles de diferents tipus, incloent
compactes, utilitaris, familiars, furgonetes, híbrids i monovolums, distribuïts en 160
punts de recollida a la ciutat de Barcelona. Són més de 8000 usuaris els abonats a
Avancar, el 87% d’ells són particulars i el 13% restant empreses, firmes comercials i
institucions.
Avancar ofereix dos plans de facturació diferents, per a particulars i per a empreses.
El primer requereix un pagament d’inscripció de 30€ i d’un preu que oscil·la entre els
4 i els 9€ per hora i els 56 i els 80€ per dia, als quals se li han de sumar 0,27 cèntims
per quilòmetre després d’haver consumit els 20 quilòmetres inicials gratuïts. Pel que
fa al segon, es tracta d’una tarifa exclusiva per a empreses amb la qual es realitzen
lloguers de 7 del matí a 7 de la tarda desde 36€.

3.4 Nous competidors
El fet de treballar en un sector empresarial que ha experimentat un gran i exitós
creixement durant els últims anys en diverses ciutats de tot el món però que encara no es
troba ben instaurat i desenvolupat a la ciutat de Barcelona, genera una gran oportunitat
de negoci per a noves empreses o per a altres grans empreses internacionals ja existents
en altres parts del món que vulguin expandir el seu negoci, fet que suposa una important
amenaça per a DriveGreen.
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El gràfic adjunt a continuació pretén informar, de manera visual i resumida, els riscos que
suposa la competència actual i la possible competència futura per a DriveGreen:

NOMBRE DE
COMPETIDORS
Risc elevat

Risc mitjà

POSSIBLES NOUS
COMPETIDORS

INTENSITAT DE LA
COMPETÈNCIA

PRODUCTES SUBSTITUTS

Fig. 3. Riscos generats per la competència

3.5 Proveïdors
DriveGreen requereix de l’ús d’una sèrie de recursos per al desenvolupament de la seva
activitat. Alguns d’aquests recursos són els que es posen a disposició dels clients i altres
són els que serviran per al funcionament intern de l’empresa i per a poder donar suport al
client. Aquests recursos descrits inclouen als diferents proveïdors mencionats a
continuació:
-Fabricants dels automòbils i també del hardware i les tecnologies necessàries per
als sistemes d’apertura dels vehicles i altres complements dels servei.
-Proveïdors d’aparcaments segurs per als vehicles, amb accés 24 hores i amb
estacions de càrrega elèctrica
-Proveïdors d’oficines per al desenvolupament empresarial i gestió d’atenció al
client.
-Operadors que gestionin la matriculació de vehicle, reparacions i manteniment i
assegurances.

12

a) Vehicles
L’elecció dels vehicles a oferir és un punt clau en el desenvolupament del negoci.
El ventall de possibilitats per a triar-lo cada cop és més gran ja que el mercat del
vehicle elèctric està en una evolució constant i tots els fabricants estan presentant
nous models per a no quedar-se enrere en el que aparentment serà el futur de
l’automoció. La taula adjunta a continuació mostra un resum de les
característiques més importants que s’han tingut en compte per a realitzar l’anàlisi
dels possibles vehicles a utilitzar i una comparació entre ells:

MOTOR

AUTONOMÍA

PLACES

PREU

BMW I3

Elèctric 170 CV

160km

4

35.500€

FORD FOCUS ELÈCTRIC

Elèctric 125 CV

122km

5

39.000€

KIA SOUL EV

Elèctric 109 CV

200km

5

13.900€

VOLKSWAGEN E-UP

Elèctric 82 CV

150km

4

26.300€

RENAULT ZOE

Elèctric 88 CV

180km

4

15.550€

NISSAN LEAF

Elèctric 107 CV

170€

4

24.000€

MITSUBISHI I-MIEV

Elèctric 64 CV

150km

4

28.400

Taula 12. Característiques vehícles elèctrics

Extraient les conclusions de l’anàlisi realitzat, es pot afirmar que el vehicle que
més s’adapta al negoci és el KIA Soul EV, un dels últims models elèctrics que
han arribat al mercat, fet que es nota considerablement en la seva autonomia. Idoni
per la seva estètica diferenciadora, que ens permetrà que l’usuari realitzi una
associació entre el vehicle i l’empresa, per la seva eficiència, per el seu
equipament i per el seu preu, que ofereix els models més bàsics per 13.990 euros.

Fig. 4. KIA Soul EV
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La flota inicial de DriveGreen estarà composta única i exclusivament per aquest
tipus de vehicles i tots ells disposaran d’una pantalla tàctil on es monitoritzi el
nivell de càrrega, l’autonomia restant, una petita enquesta sobre l’estat del vehicle
i on es podrà fer ús del gps integrat al vehicle. A demés, el vehicle inclourà un
dispositiu de geolocalització i de connexió amb la nostra plataforma tecnològica
per mantenir un control de la situació del vehicle i de les seves apertures i
tancaments, que ens permetran saber qui és l’usuari que li està donant ús.
Pel que fa a l’adquisició de la flota automobilística, la millor opció és el renting,
que ens permetrà evitar grans inversions inicials i que ens ofereix altres serveis
inclosos com, per exemple, l’assegurança a tot risc i el manteniment de
l’automòbil.

b) Estacionament
La creació d’una xarxa d’aparcaments exclusius per a DriveGreen és un dels altres
punts claus en el negoci. Ens caldrà disposar d’aparcaments segurs, ben distribuïts
per tota la ciutat, amb les tecnologies adients per a la càrrega elèctrica del vehicle,
ben senyalitzats i amb accés les 24 hores per als usuaris. Aquesta xarxa estarà
composta per proveïdors privats de places de pàrquing i instal·lacions
d’estacionament exclusives per a DriveGreen situades a la via pública. A demés,
l’usuari gaudirà de la total llibertat d’estacionar el vehicle a qualsevol punt de la
vía pública en el que estigui permès, sempre que el cotxe tingui més d’un 70% de
bateria disponible.
Els aparcaments exclusius de DriveGreen han de disposar d’un sistema de càrrega
automàtica d’auto-servei per a connectar els vehicles a la xarxa elèctrica. Per això
les estacions de càrrega hauran d’estar en concordança amb les normatives i lleis
establertes pel govern (ITC BT 52) i dissenyades per a una potència de 22 Kw
aproximadament i per a funcionar amb corrent alterna a una intensitat de 32A, fet
que permetrà una recàrrega completa de la bateria en un període aproximat de
dues hores.

c) Oficina
DriveGreen requereix de l’ús d’un espai per al desenvolupament de l’empresa i
per al seu funcionament diari un cop posada en marxa. Per això serà necessari
poder fer ús d’una oficina que compti amb espai per a tots els treballadors, sales
de reunions i amb l’equipament TIC necessari: ordinador per a cada treballador,
connexió a internet per fibra òptica d’alta velocitat, material audiovisual, varietat
de dispositius per al testing de l’aplicació i tot el material necessari per al servei
d’atenció al client telefònic.
La millor alternativa per a obtenir un espai amb aquestes característiques
inicialment és el lloguer d’un espai de co-working ben equipat i situat a la ciutat
de Barcelona.
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d) Gestió automobilística
Els vehicles de renting inclouen les gestions de matriculació, assegurança i
manteniment en el seu preu, fet que ens permetrà no haver-nos de preocupar massa
per les operacions legals i de manteniment del vehicle. Tot i així disposarem de
personal subcontractat que s’encarregui de realitzar revisions periòdiques als
vehicles i també de neteges periòdiques, per aconseguir mantenir sempre la nostra
flota en condicions òptimes, transmetent al client una imatge d’excel·lència en el
servei ofert. A de més, a l’hora de posar en marxa el vehicle i de retornar-lo,
l’usuari haurà de respondre una petita enquesta que ens servirà per estar al corrent
de l’estat dels vehicles i de les incidències produïdes.

3.6 Barreres de entrada
DriveGreen és una star-up completament desconeguda. Simplement es posseeix una idea
i es partirà de zero per a captar clients i per a difondre l’existència de l’empresa i els
valors que ofereix, fet que ens brinda certes limitacions pel que fa al poder de negociació
amb els clients. Com per a la gran majoria de noves empreses, el desconeixement per part
dels clients potencials serà un dels principals obstacles a l’hora d’iniciar el negoci i serà
de vital importància per a la supervivència de l’empresa una eficient campanya de
màrqueting per a donar a conèixer la marca.
Per altra banda, el desenvolupament d’aquest tipus de negoci suposa una inversió
econòmica important a l’inici de l’activitat per a poder dur a terme tots els processos
necessaris, que implicarà una pèrdua de diners al començament, deguts a les despeses
inicials, que no podran ser recuperats fins mesos després a la posada en marxa de
l’empresa.
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4. ANÀLISI DE L’ENTORN
A continuació ha estat realitzat un anàlisi dels factors externs que poden incidir i
condicionar el desenvolupament de l’activitat empresarial, tant en el compliment
d’objectius, com en el pla d’acció previst.

4.1 Entorn tecnològic
Un dels focus d’aquest anàlisi fa referència a les tecnologies involucrades i requerides
per als vehicles elèctrics. Per una banda cal tenir en compte que, tot i que Barcelona es
troba en un procés de difusió de sistemes de càrrega de vehicles elèctrics i que cada cop
aquests sistemes són més nombrosos i estan més presents arreu de la ciutat, existeix una
limitació que exigeix a DriveGreen la implantació de places pròpies per a estacionar els
vehicles. S’ha de descartar aleshores la possibilitat d’utilitzar els punts de càrrega de la
ciutat, ja que comportaria moltes limitacions pel fet de tenir uns punts de recollida i
tornada de vehicles molt limitats que, a demés crearia a la companyia una forta
dependència de les entitats encarregades de la difusió d’aquests sistemes. Per altra banda,
cal tenir en compte que, actualment, el motor elèctric no ofereix la mateixa autonomia,
capacitat i prestacions que els motors convencionals, fet que també pot suposar certes
limitacions per a DriveGreen.
L’altre centre d’aquest anàlisi fa referència a les TIC, és a dir, a les tecnologies de la
informació i la comunicació. Això és degut al fet de que es tracta del factor extern referent
a l’entorn tecnològic que més caldrà explotar per a una bona execució i expansió del
negoci.
El funcionament de DriveGreen va lligat a una aplicació mòbil disponible per a Android
i per a iOS. L’evolució dels diferents dispositius mòbils i sistemes operatius obligarà a
l’empresa a estar en un constant procés d’actualització per a mantenir l’aplicació
operativa per a tots els clients als quals volem arribar.
Les TIC també permetran una ràpida i eficient comunicació entre els clients i la empresa
i, a més a més, en la empresa internament. A demés, brindaran la possibilitat de realitzar
totes les transaccions online requerides de manera ràpida i segura i ens permetran donarnos a conèixer per així poder aconseguir una major captació de clients.

4.2 Entorn econòmic
Actualment ens trobem en plena crisi econòmica, fet que s’haurà de tenir molt present
durant el desenvolupament de l’activitat empresarial. La situació econòmica del país ha
fet que el mercat competitiu de fa uns anys hagi esdevingut un mercat a la baixa, fet que
pot afectar a la fixació dels preus, obligant a abaixar el cost del servei ofert.
Per altra banda, l’empresa pot veure’s també afectada per la crisi econòmica actual pel
que fa al finançament ja que, cada cop es proporcionen menys ajudes a emprenedors i
empresaris, fet que pot suposar un problema per a la subsistència inicial de la empresa.
Tot i així, el fet de treballar per a una proposta de mobilitat sostenible ens obre moltes
portes a l’hora de demanar ajudes tant d’àmbit global, com europeu, com estatal ja que
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existeixen diverses entitats que otorguen subvencions i ajudes a petites i mitjanes
empreses que fomenten la protecció ambiental.

4.3 Entorn legal
La regulació normativa estatal pot afectar al car-sharing elèctric bàsicament en dues àrees:
-Normativa sobre el transport terrestre i el seu lloguer sense un conductor fixe
(Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres)
-Normativa relativa a la sostenibilitat i a la mobilitat elèctrica (Regulación de la
calidad del aire y protección de la atmosfera)
-Normativa sobre la protecció de dades del client (Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal)
El primer factor mencionat afecta principalment a les qüestions referents amb
l’assegurança, un punt especialment conflictiu tant en termes legals com en termes
d’implicacions financeres. S’hauran d’establir assegurances per al vehicle i el conductor,
garantint totes les cobertures i elements de protecció necessàries.
Pel que fa al segon factor, la renovació de les flotes de transport i la utilització de mitjans
de transport sostenibles, s’ha mostrat com una eficient mesura de reducció del consum
energètic i de millora per al medi ambient. És per aquest motiu que existeixen decrets per
a proporcionar incentius econòmics i ajudes per a l’adquisició i ús de vehicles elèctrics.
El tercer factor, que afecta a totes les dades referents a persones físiques registrades en
qualsevol suport, obligarà a DriveGreen a regular i tractar les dades dels usuaris tenint en
compte els drets i les obligacions que això comporta, fent signar acords de consentiment
als nous clients i mantenint revisats i adequats els processos de recollida i
emmagatzemament de dades, amb l’objectiu d’evitar sancions.

4.4 Entorn socio-cultural
La crisi econòmica que sofreix actualment el país ha desencadenat una societat en la que,
per norma general, es mira molt per l’estalvi econòmic i en la que molta gent no disposa
dels recursos econòmics necessaris per a posseir tots els béns desitjats.
La venda de cotxes nous ha caigut més d’un 60% des de l’inici de la crisi i, pel que fa a
DriveGreen, això es tradueix en un gran nombre de clients potencials que busquen un
estalvi econòmic al mateix temps que disposen d’un cotxe quan ho necessiten.
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Fig. 5. Venda de cotxes a España durant la crisi

A més a més, ens trobem en una època en la que s’està presenciant un canvi en la
mentalitat dels consumidors, que ja no consideren tan important com ho era abans el fet
de posseir un vehicle propi. Sobretot en la gent jove, que actualment acostuma a tenir
altres preferències i cada cop son més els que consideren massa car comprar i mantenir
un cotxe i es pronuncien en contra de l’adquisició d’automòbils, estalviant així temps,
preocupacions i diners en la tria, l’assegurança, les reparacions i el combustible.
Això ve donat pel fet de que les noves tecnologies ens estan apropant cada cop més al
consum col·laboratiu, que permet evitar les inconveniències produïdes per la propietat de
béns i que cada cop està millor valorat per la seva comoditat i economia. Aquesta
tendència, que va començar amb els serveis i amb les coses immaterials, s’està exportant
als béns materials, amb la creació de serveis d’ús compartit entre particulars. De manera
que, actualment, molts consumidors són més partidaris de disposar d’un vehicle quan el
necessitin, per arribar a un lloc concret en un moment en concret, en comptes de tenir-ne
un de propi els 365 dies de l’any amb el conseqüent càrrec econòmic que això suposa.

4.5 Entorn ambiental
La mobilitat tradicional, basada en la utilització de vehicles privats que fan ús de
combustibles fòssils, genera grans impactes mediambientals i socials i cada cop són més
les persones sensibilitzades amb aquests problemes. Per això, l’estalvi energètic i el
compromís amb el medi ambient s’estan convertint en un element clau valorat pels
consumidors, que cada cop són més conscients dels riscos que comporten les conductes
que no inclouen la protecció del medi ambient i que han desenvolupat un compromís
moral a l’hora de triar el producte que es consumeix.
Per altra banda, les administracions públiques estan promovent diverses accions per a
potenciar l’ús de la mobilitat sostenible, tractant de conscienciar als ciutadans de la
importància de la integració d’un model de transport sostenible, proporcionant
accessibilitat a tots els ciutadans a aquests tipus de transport i invertint en ajudes per als
usuaris que en fan ús.
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5. PLA DE MÀRQUETING
El pla de màrqueting té com a objectiu la fixació d’estratègies comercials per a generar
una actitud proactiva per a explotar al màxim les oportunitats de captar clients.

5.1 Objectius
La fita del negoci que persegueix DriveGreen és assolir una consolidació empresarial
referent en l’àmbit de la mobilitat sostenible. Per això, i tenint en compte que es tracta
d’una marca nova, que comença des de zero, caldrà dur a terme un potent pla de
màrqueting per assolir els següents objectius:
-Donar a conèixer la proposta de valor i mostrar a l’usuari que el servei encaixa
perfectament amb les seves necessitats.
-Atraure al grup de clients potencials i cridar la seva atenció.
-Crear y establir una marca coneguda.
-Crear una diferenciació del producte respecte a la competència.
-Crear lleialtat per la marca.

5.2 Segmentació
Dividim els clients potencials de DriveGreen en dos segments, creant així un mercat
primari i principal i un mercat secundari. El primer, del qual esperem una major captació
de clients i en el que invertirem més recursos de màrqueting, està format pels joves
barcelonins i per les empreses amb necessitats de mobilitat. El segon, en canvi, està
format per particulars d’entre 35 i 65 anys.
La gran majoria de barcelonins pertanyents al rang d’edat d’entre 18 i 34 anys no
posseeixen cotxe propi i tenen obvies necessitats de mobilitat. Per altra banda, existeixen
moltes empreses que no posseeixen una flota pròpia de vehicles i que, de manera rutinària
o en casos puntuals, necessiten moure’s per la ciutat amb un cotxe particular. És per això
que DriveGreen és un servei adient per a ells, que formen un mercat més fàcilment
accessible i, per aquest motiu, les estratègies de màrqueting que seran emprades, estaran
més centrades en aquest segment, incidint majoritàriament en aquest mercat primari.

5.3 Competència
Degut al fet de que el car-sharing no és a dia d’avui un servei ben desenvolupat i estès a
la ciutat, podem afirmar que tenim una competència directa molt limitada. Centrant-nos
en el fet de que Avancar és el nostre competidor local principal, ha estat creada la següent
taula comparativa, on es veuen clarament resumits i reflectits els avantatges i
característiques que l’usuari considerarà més significatives a l’hora de tenir en compte la
tria d’un servei de car-sharing.
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DriveGreen
Viatges només d’anada

✓

Lloguers al moment

✓

Ecològic

✓

Tarifes per minut

✓

Avancar

✓

Flexibilitat

✓✓

✓

Punt de tornada del
vehicle obert

✓✓

✓

Espais
d’aparcament
exclusius

✓

✓

Diferents
vehicles

tipus

de

✓

Taula 13. Comparativa DriveGreen vs. Avancar

5.4 Posicionament
DriveGreen és posicionarà com una alternativa flexible, innovadora i respectuosa amb el
medi ambient. És pretén que l’usuari valori DriveGreen pel fet de poder realitzar viatges
només d’anada, sense haver de realitzar reserves amb antelació, per la tarifa per minut i
per la diferenciació mediambiental respecte a la competència, creada pels vehicles
ecològics oferts.
El següent gràfic de posicionament ha estat creat tenint un altre cop en consideració que
Avancar és el principal competidor de DriveGreen.
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+Ecològic
DriveGreen

-Flexible

+Flexible

Avancar
-Ecològic
Fig. 6. Mapa de posicionament

5.5 Producte
DriveGreen ofereix al client una nova i innovadora solució de mobilitat, mitjançant el fet
de llogar durant curts períodes de temps vehicles elèctrics, i garantint una completa
adaptació a les necessitats de l’usuari. Per això, caldrà oferir un accés al servei senzill,
econòmic i viable durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. És per aquest motiu
que DriveGreen disposarà d’un complert i eficient servei d’atenció al client, a demés de
les tecnologies necessàries per oferir una bona qualitat del servei i d’una aplicació mòbil
molt completa i centrada en una fàcil usabilitat, que inclourà informació actualitzada
sobre les taxes, guies d’usuari i les localitzacions del servei més properes al client, per a
proporcionar un servei self-served flexible, senzill i accessible per a tothom.

5.6 Preu
La fixació del preu del servei s’ha realitzat en base als preus dels competidors de
DriveGreen i prenent com a exemple els preus ja fixats per altres empreses similars
existents en altres ciutats. Tot i que DriveGreen opera sota un model que ha tingut molt
èxit als Estats Units i a altres ciutats europees i el seu preu segueix unes pautes similars a
empreses existents, la fixació del preu ha estat adaptada a la societat barcelonina, fent-la
a mesura per als clients de la ciutat.
El preu consisteix en el pagament d’una taxa anual de 34’99€ i una tarifa basada en l’ús
de 0’19€/minut, a demés d’una tarifa per dia (que ofereix a l’usuari un servei molt similar
al del lloguer tradicional) de 49’99€/dia. Existiran també diverses promocions
d’inscripció i descomptes per fidelitat, que queden inclosos en les eines de màrqueting,
que faran variar en casos puntuals les tarifes mencionades. Aquests preus es basen en la
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teoria de l’odd pricing que, després de nombrosos estudis psicològics, assegura que els
preus acabats en 1, 3, 5, 7 i 9 generen una major demanda del producte que els preus
acabats amb nombres enters.
Cuota anual
Preu per minut
Preu per dia

34,99€
0,19€
49,99€
Taula 14. Preus de DriveGreen

Tot i que la fixació d’aquests preus genera un preu per hora relativament elevat en
comparació amb la nostra competència directa, el fet d’oferir viatges només d’anada
permet a l’usuari l’estalvi del trajecte requerit per a retornar el vehicle. A demés, el preu
per minut en comptes de per hora, ens converteix en el servei més adient i més econòmic
per a tots aquells que desitgin realitzar viatges curts.
Amb aquests preus es pretén cobrir les despeses generades per DriveGreen al mateix
temps que s’ofereix un servei econòmicament accessible per a pràcticament tothom.
El fet de que DriveGreen sigui un servei obert a tothom i en el qual, al mateix temps, es
vol aconseguir que l’usuari es senti com si estigués utilitzant el seu propi cotxe, crea la
necessitat de fixar certes tarifes addicionals per a cobrir les despeses generades per un
mal ús del servei. Perdre la targeta de client, que serveix com a clau del cotxe i demanarne una de nova suposarà un càrrec de 25€. El cost de la neteja del vehicle en cas de no
deixar el vehicle com cal serà penalitzat amb 50€. Conduir fora de les zones delimitades
pel servei suposarà una sanció de 100€ i el conseqüent bloqueig del cotxe després d’haver
estacionat, que no podrà ser obert fora de l’àrea designada. Totes les sancions que es
produeixin per infraccions al volant seran carregades directament al compte de l’usuari i,
en el cas de malmetre els vehicles, l’usuari serà sancionat per la companyia, en funció de
la gravetat dels danys ocasionats.

5.7 Distribució
Donat que DriveGreen és un servei ofert en una zona limitada que engloba diverses zones
de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, els canals de màrqueting utilitzats
per a maximitzar l’exposició del producte és centraran bàsicament en la població
barcelonina. Els canals de distribució emprats hauran de combinar les noves tecnologies
amb els mètodes més tradicionals, per aconseguir arribar al major nombre de clients
possible, compresos entre el rang d’edats més extens possible. Això inclou el fet de
combinar xarxes socials, publicitat en xarxa i televisió amb pòsters situats en llocs
estratègics com universitats, estacions de transport públic i aeroport, punts
d’estacionament identificatius i de gran visibilitat i carrosseries dels cotxes distintives
que permetin l’associació el vehicle amb la marca.

5.8 Pla d’acció
a) Publicitat
Seran llançades diverses i potents campanyes publicitàries per a que la marca
pugui generar un impacte en la societat barcelonina i poder establir DriveGreen
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com a una marca coneguda. Entre elles queden inclosos els anuncis televisius, els
anuncis a Youtube i a les xarxes socials i els pòsters en autobusos i altres llocs
estratègics de la ciutat.

b) Esponsorització d’esdeveniments
Serà també utilitzada l’esponsorització com a eina de creixement de màrqueting
per a aconseguir la captació de subscriptors i guanyar credibilitat davant del client.
Per DriveGreen els esdeveniments com concerts i festivals, que atrauen a molta
gent jove i requereixen de la utilització de mitjans de transport, seran oportunitats
ideals per a promocionar el producte, atraure clients i augmentar la imatge i la
presència de la marca.

c) Ajustament de preus
Reduir els preus inicialment és una estratègia molt comú i molt utilitzada en
campanyes de màrqueting per a penetrar en el mercat. Amb aquesta tàctica es
pretén augmentar el volum de clients, que son incentivats a comprar per els preus
atractius.
Per a dur a terme aquesta estratègia seran creades certes promocions de
subscripció, que inclouran paquets de descompte i cupons vàlids durant un temps
limitat, que seran distribuïts en universitats, empreses i esdeveniments
multitudinaris.

d) Difusió i posicionament de l’aplicació
L’aplicació de DriveGreen serà lliurada a l’usuari mitjançant les botigues de
software Play Store per a Android i App Store per a iOS. Dins d’aquests mercats
hi ha molta competitivitat i és molt difícil assolir el posicionament en les posicions
principals de les botigues. Tot i així, la combinació de la qualitat del servei, la
inversió en campanyes publicitàries, la notorietat del servei en determinats cercles
i la difusió d’enllaços i codis QR per a la descàrrega directa del software, seran
bones accions per a aconseguir difondre el producte.

e) Avaluació i control
La publicitat online és proveïda per ella mateixa amb eines de monitoratge i
control i, a més a més, DriveGreen comptarà amb un sistema de registre de clients
que permetrà controlar el nombre de subscripcions i els usos que cada usuari li
dona al servei. Mitjançant aquestes dades podran realitzar-se informes i
interpretacions que permetran avaluar el funcionament i l’efectivitat de les
campanyes de màrqueting i de l’empresa en general.
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6.PLA D’OPERACIONS
6.1 Serveis a desenvolupar
a) Acords de col·laboració
El servei que ofereix DriveGreen involucra altres empreses i entitats com a
col·laboradores. De manera que, després d’establir un acord entre les parts
interessades, ambdues obtinguin un certs beneficis. L’objectiu que DriveGreen
persegueix amb la cooperació empresarial es reduir inversions i riscos i augmentar
la seva capacitat operativa sense haver de renunciar a la independència de les
seves activitats. A continuació es llisten les principals empreses i entitats amb les
que caldrà pactar acords de col·laboració:
1. Barcelona Activa
Una de les funcions d’aquesta organització, responsable d’impulsar el
desenvolupament econòmic de Barcelona, és donar suport a les
iniciatives emprenedores i a les empreses, facilitant a emprenedors
eines que els hi permetin transformar les seves idees de negoci en
empreses reals.
DriveGreen requerirà de la col·laboració de Barcelona Activa com a
guia per a l’obtenció de finançament econòmic i per a l’obtenció d’un
espai equipat per al desenvolupament empresarial a la ciutat de
Barcelona, ja que Barcelona Activa, després d’un procés de selecció
basat en l’anàlisi de viabilitat dels plans de negoci dels diferents
candidats, ofereix a les empreses de nova creació incubadores
empresarials, és a dir, centres que ofereixen emplaçament, suport i
assessorament per a iniciar-se en el món empresarial.
2. Ajuntament de Barcelona
L’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona assumeix el càrrec de garantir un espai públic de qualitat,
una ciutat verda i biodiversa, productiva i resilient, i una mobilitat
activa i sostenible, amb la implicació i el compromís de la ciutadania.
Consideren la mobilitat un factor clau per al desenvolupament urbà i
impliquen gran part dels seus esforços en fomentar l’ús dels transports
sostenibles.
L’interès per la mobilitat sostenible de l’Ajuntament de Barcelona
brinda a DriveGreen l’oportunitat de negociar un acord de
col·laboració amb l’Ajuntament que proporcioni ajuda financera,
campanyes per a promocionar l’ús del car-sharing elèctric, cessió de
places d’aparcament exclusives per als clients del servei i/o tractes
preferencials per als usuaris de car-sharing elèctric com la circulació
per el carril bus o el permís de circulació per certes zones d’accés
restringits per a usuaris de vehicles convencionals.
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3. Proveïdors
Com és evident, una de les operacions més importants de DriveGreen
consisteix en obtenir la flota de vehicles, ja que aquests formaran la
base del servei que serà ofert al client.
El gran vincle de cooperació comercial existent entre els fabricants
dels vehicles i les empreses que els proporcionaran i DriveGreen
requereix també d’un acord de col·laboració. DriveGreen podrà
beneficiar-se de certes avantatges econòmiques per l’adquisició dels
vehicles a canvi de les grans comandes realitzades i del fet de donar a
conèixer al mercat els productes i serveis oferts per les empreses
involucrades en aquest procés, alhora que es fomenta la utilització del
vehicle elèctric.
4. Altres empreses de car-sharing
Un altre possible acord de col·laboració implica a altres empreses de
car-sharing situades a altres ciutats de l’estat espanyol o, fins i tot, a
altres ciutats europees, per a permetre l’accés a vehicles als clients que
es troben en altres ciutats.
Aquest fet, no només augmenta els valors oferts a l’usuari, sinó que
també pot permetre una major consolidació de la marca per el fet
d’estar recolzats per altres companyies similars ja existents.

b) Adquisició i posada en marxa dels vehicles
Tal i com ja s’ha anat descrivint al llarg del pla d’empresa, existeixen una sèrie de
recursos materials necessaris, que seran utilitzats per l’usuari final, per a la
implantació de DriveGreen. Aquests recursos físics a disposició dels usuaris
inclouen els propis cotxes com a element clau, i diverses integracions
tecnològiques que inclouen el sistema d’obertura del vehicle mitjançant l’ús d’un
lector de targetes i el navegador que inclou GPS i altres funcionalitats com a
complement del servei ofert.
Com ja també ha estat mencionat amb anterioritat, els vehicles seran adquirits per
un servei de renting, fet que ens proporciona flexibilitat i una alta rendibilitat
econòmica.
Quan s’hagi generat la comanda a l’empresa de renting i s’hagin obtingut els
vehicles, caldrà realitzar la instal·lació de tots els components tecnològics
necessaris mencionats i, finalment, les seves carrosseries seran personalitzades de
manera identificativa amb els colors, el logo i el nom de la marca, deixant un espai
en cada vehicle per a oferir publicitat a altres companyies.
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c) Gestió d’aparcaments
Un dels valors oferts a l’usuari per DriveGreen és el fet de garantir sempre una
plaça d’aparcament. Aquestes places podran trobar-se en espais urbans exclusius
destinats al servei i en diversos pàrquings subterranis emplaçats en diversos punts
de la ciutat, tot i que l’usuari gaudirà també de la possibilitat d’estacionar el
vehicle en qualsevol espai de la via pública en el que estigui permès, sempre que
la bateria del cotxe no sobrepassi uns límits establerts.
En l’obtenció d’aparcaments entren en joc les negociacions amb l’Ajuntament de
Barcelona i el lloguer de places de pàrquing privades.
Un cop obtinguts els espais per a l’estacionament, aquests hauran de ser equipats
amb les estacions de càrrega elèctrica requerides, dotades de cable auto-retràctil i
de pantalles LED que mostrin l’estat de la bateria del vehicle connectat i, a demés,
d’un lector de targetes que només permeti la seva utilització als usuaris subscrits
a DriveGreen.

d) Programació de l’aplicació
Actualment, el panorama de sistemes operatius per a terminals mòbils es troba
fragmentat principalment per iOS, Android, BlackBerry, Symbian i Windows
Phone. Durant els inicis de DriveGreen, la seva aplicació només es trobarà
disponible per a dispositius Android i iOS i, per tant, podrà ser adquirida
gratuïtament a través de les botigues d’aplicacions Play Store i App Store.
Per al desenvolupament de l’aplicació per a Android serà utilitzat Eclipse i, en el
cas de l’aplicació per a iOS, serà utilitzat Xcode, entorn de desenvolupament
integrat d’Apple Inc. L’aplicació serà desenvolupada a nivell intern, pels propis
treballadors tècnics de DriveGreen, que realitzaran el seu desenvolupament
adaptant-se a les necessitats i els requeriments concrets i específics de la
companyia i realitzant els canvis i modificacions necessaris al llarg del projecte
inicial d’implementació i després de la posada en marxa de l’empresa.
Dur a terme el procés de desenvolupament d’una aplicació mòbil implica la
realització de diverses etapes diferenciades.
La primera d’aquestes etapes consisteix en el plantejament i l’establiment del
concepte detallat de l’aplicació. En aquest cas, consistirà en la definició d’una
aplicació de clara i senzilla usabilitat, que integri Google Maps i que permeti a
l’usuari realitzar el registre al servei DriveGreen, localitzar els vehicles que té
disponibles, reservar-los amb fins a 45 minuts d’antelació, consultar informació
important relacionada amb el servei i valorar les experiències obtingudes amb la
utilització del servei. El diagrama de casos d’ús mostrat a continuació pretén, de
forma molt general i resumida, mostrar les funcionalitats que seran
implementades.
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Fig.7. Diagrama de casos d'ús

La segona d’aquestes fases es centra en el disseny i consisteix en treballar la idea
original definida a la primera fase, aprofundint i especificant al màxim possible
les seves característiques. Aquesta fase inclou l’establiment del nombre i dels
tipus d’escenaris que existiran, els redireccionaments, comportament i
funcionalitats de l’aplicació en funció de les accions de l’usuari, els nivells que
tindrà, els dissenys gràfics que utilitzarà i la planificació i la definició del diagrama
de classes i l’arquitectura de l’aplicació.
La següent fase, que començarà a dur-se a terme un cop la idea estigui
completament desenvolupada i planificada, implica el propi desenvolupament de
l’aplicació i l’integració amb Google Maps i amb un servidor de base de dades
basat en MySQL.
La següent fase consisteix en el testeig de l’aplicació, que implicarà la correcció
de l’aplicació en el cas de trobar errors i/o inconsistències fins a aconseguir una
versió estable final, que podrà ser introduïda a les botigues oficials d’aplicacions.
Cal tenir en compte que, en el cas de l’App Store, caldrà passar prèviament una
revisió d’Apple.
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Finalment, cal mencionar que s’aniran realitzant actualitzacions constants de
l’aplicació periòdicament, per anar solventant possibles problemes, afegint noves
funcionalitats i adaptant-la a les noves tecnologies. El temps orientatiu aproximat
de cada actualització, incloent la re-implementació i la incorporació al mercat, és
d’un més i mig.
Al tractar-se d’una aplicació complexa s’utilitzarà la metodologia Agile. Aquest
tipus de procés de desenvolupament flexible de software es basa en el treball
iteratiu i incremental, en la realització d’un control continu del projecte, que es
divideix en curts períodes de temps i permet incorporar canvis continus en el
desenvolupament. Aquesta metodologia permetrà complir amb les expectatives
previstes gràcies al control continu i a la fàcil i ràpida adaptació a nous possibles
requeriments, crear un software de qualitat i reduir els riscos.
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Fig.8. Disseny aplicació

e) Posada en marxa del pla de màrqueting
El fet de partir des de zero com a empresa, fa de l’èxit del pla de màrqueting una
requisit fonamental. Un cop realitzat el seu disseny, caldrà posar-lo en marxa i
anar-lo modificant i adequant en funció de la resposta generada per l’usuari,
sempre en consonància amb la resta de l’empresa i en acord amb l’equip directiu.
Per a obtenir els resultats desitjats i assolir els objectius fixats, el pla de
màrqueting serà executat de forma sistemàtica i amb un rigorós, constant i
exhaustiu seguiment, control i anàlisis.
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f) Supervisió de qualitat
Cal donar molta importància a la avaluació de la qualitat de DriveGreen
mitjançant l’anàlisi de totes les fases individuals que implica el procés de prestar
els serveis de DriveGreen a l’usuari. Això implica el treball d’enginyers QA per
a evitar tot tipus de bugs a l’aplicació i d’encarregats de comprovar l’estat dels
vehicles i de les estacions de càrrega.
Caldrà també establir un focus centrat en la comunicació amb l’usuari per a poder
estar al corrent de la seva opinió, rebre el seu feedback i millorar el servei en
funció de les seves demandes. Per això caldrà realitzar un anàlisi actiu dels
comentaris a les xarxes socials i dels qüestionaris de resposta obligatòria abans de
la posada en marxa del vehicle. A demés de la realització permanent d’altres
enquestes de satisfacció als clients i auditories internes i externes per a avaluar
l’eficiència de DriveGreen.

g) Manteniment dels vehicles
El fet de fer ús d’una empresa de renting per a l’adquisició dels vehicles ens brinda
l’avantatge de tenir accés a un manteniment inclòs. A demés, els vehicles elèctrics
no necessiten un manteniment tan car ni tan freqüent com els vehicles de
combustió convencionals. Tot i així, DriveGreen disposarà d’operaris encarregats
de portar un control de l’estat del vehicle, de portar-los al taller per a la reparació
d’averies i per al pas dels controls necessaris requerits i de realitzar les comandes
per a renovar-los quan sigui necessari.
Per altra banda, cal tenir en compte que tots els vehicles han d’estar sempre en
bones condicions pel que fa a la neteja, per no posar en dubte la qualitat del servei
ofert. Per això, es disposarà d’una brigada de neteja encarregada de realitzar
periòdicament la neteja interior i exterior integral de vehicle.
Cada cop que l’usuari vulgui fer ús d’un vehicle, haurà de respondre a una sèrie
de preguntes a la pantalla tàctil integrada al cotxe en referència amb el seu estat.
Això permetrà reportar d’una manera ràpida i eficient qualsevol incidència o
anomalía relacionada amb l’estat del vehicle i, així, es podrà actuar ràpidament
per a mantenir sempre la flota automobilística en bones condicions i per a poder
identificar i sancionar als usuaris que no realitzin un bon ús del servei.

h) Atenció al client
Com a element de suport, informació i ajuda, DriveGreen disposarà d’un centre
d’atenció al client disponible durant les 24 hores per a proporcionar a l’usuari
informació general, resoldre dubtes i comunicar i resoldre incidències.
L’usuari podrà ser atès mitjançant trucades telefòniques, xarxes socials i correus
electrònics. Pel que fa a les trucades telefòniques, seran ateses per un contestador
automàtic programat per a proporcionar informació i resoldre dubtes comuns i
redirigides al personal encarregat en cas de que sigui necessari.
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i) Altres processos de gestió
Existeixen diverses accions que seran desenvolupades al llarg de tota l’activitat
empresarial. Aquestes accions inclouen la contractació de personal, el
manteniment legal dels processos de l’empresa, la gestió de la retribució del
personal contractat, la gestió administrativa i la revisió i actualització del pla
d’empresa, en funció dels objectius assolits i dels canvis en el mercat.
Les activitats descrites poden ser diferenciades i separades en dues grans fases. La
primera d’aquestes fases inclou les activitats que impliquen una realització prèvia a la
posada en marxa de l’empresa de cara al client. És a dir, queden incloses en aquesta
primera fase els acords de col·laboració, l’adquisició i la posada en marxa dels vehicles,
la gestió dels aparcaments i el desenvolupament de l’aplicació mòbil. Pel que fa a la
segona gran fase, inclou totes les activitats que s’aniran realitzant contínuament al llarg
de tota l’activitat empresarial. És a dir: el pla de màrqueting, la supervisió de qualitat, el
manteniment dels vehicles, l’atenció al client i els diversos processos de gestió
requerits.
El diagrama de Gantt adjunt a continuació mostra una estimació en setmanes de la
temporització de les activitats incloses en la primera fase, és a dir, les que es realitzaran
com a base de posada en marxa del negoci. D’aquesta manera, es pot mostrar i preveure
el temps de treball necessari per al desenvolupament de les diferents operacions.
Pot veure’s també indicat al diagrama que, els acords de col·laboració es realitzaran de
manera aïllada i, un cop finalitzada aquesta tasca, les operacions relacionades amb els
vehicles, els aparcaments i l’aplicació seran realitzades de manera simultània. Això es
tracta d’una estratègia que proporcionarà seguretat a l’empresa ja que, d’aquesta
manera, no haurà de realitzar ninguna gran inversió fins que no estiguin pactades certes
coses imprescindibles per al seu desenvolupament i, al mateix temps, permetrà agilitzar
les operacions prèvies reduint així el temps previ que cal invertir abans de l’inici del seu
funcionament.
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Fig.8. Diagrama de Gantt
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6.2 Cadena de valor
Aquest apartat mostra una descripció del desenvolupament de les activitats empresarials
requerides per a poder lliurar al client el servei ofert per DriveGreen, des de l’obtenció de
tots els recursos necessaris fins a les operacions realitzades per la companyia un cop el
servei estigui funcionant.

Acords de
col·laboració

Infraestructura
empresarial

Obtenció dels
vehicles
elèctrics

Obtenció i
integració dels
components de
hardware als
vehicles

Gestió de les
places
d'aparcament

Disseny i
implementació
de software

Posada en
marxa del pla
de màrqueting

Gestió de
l'entrega de
vehicles

Supervisió de
qualitat

Actualitzacions

Atenció al client
i altres
processos de
gestió

Manteniment
dels vehicles

Fig. 9. Cadena de valor

6.3 Activitats a externalitar
El caràcter multidisciplinari que tenen les diverses operacions a realitzar a DriveGreen
genera la necessitat d’haver d’externalitzar algunes d’elles, ja que posseir personal
especialitzat en totes elles dins de l’empresa suposa certes dificultats alhora que no
proporciona cap avantatge pel que fa a la rendibilitat.
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És per aquests motiu que les operacions relacionades amb temes de gestoria i amb
reparacions i manteniment dels vehicles, seran delegades a altres empreses externes
especialitzades en la realització d’aquest tipus de tasques.
Aquestes externalitzacions permetran a DriveGreen concentrar els seus recursos i
esforços en desenvolupar òptimament el seu treball guanyant així en especialització, en
qualitat i en estalvi i reduint substancialment els riscos i les despeses econòmiques.
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7. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
7.1 Estructura i metodologia
DriveGreen segueix una estructura d’organització funcional en la que, diversos
departaments agrupats per àrees de coneixement, reporten la seva feina i progressos a una
alta gerència, formada pel coordinador de cadascun dels departaments mencionats. L’alta
gerència haurà de proporcionar supervisió estratègica i direcció, coordinació dels
diferents equips i fixació dels requeriments d’acceptació per al desenvolupament d’una
activitat empresarial exitosa. Per això caldrà que cadascun dels coordinadors responsables
de cada departament siguin persones amb dots de lideratge, capaces de predir problemes
trobar solucions i que facilitin, potenciïn i recolzin el desenvolupament dels seus
col·laboradors. Amb aquesta estructura es pretén agrupar per especialitzacions tots els
recursos humans i els recursos materials necessaris, per així permetre a cada equip assolir
el seu màxim potencial i efectivitat.

7.2 Equips
L’organització de DriveGreen vindrà fixada per la necessitat del desenvolupament de
tasques multidisciplinàries, que comporten la creació de diversos equips que, tot i que
estiguin dividits per especialització, treballin conjuntament, sent imprescindible la
existència de cadascun d’ells i de vital importància la comunicació entre tots ells.
A continuació queden especificades les diferents funcions que cal desenvolupar a la
empresa i, amb elles, les diferents divisions que seran implementades per a dur a terme
cadascuna de les operacions de manera especialitzada, creant equips que variaran en
dimensions depenent de les funcions a realitzar i les capacitats personals.

a) Director general
Persona encarregada de proveir l’administració, la gestió i la direcció general de
la companyia. Aquestes tasques inclouen la presa de decisions, la iniciativa i el
lideratge dels diferents equips. Encarregat de transmetre els valors de l’empresa a
tot el personal, de definir els criteris d’acceptació del producte, de planificar i
organitzar les operacions a desenvolupar i de motivar, recolzar i inspirar als
diferents empleats.

b) Gestió de la flota
Responsables d’assegurar que els vehicles es troben en tot moment en els llocs
adequats i que es mantenen en bones condicions. Encarregats de les gestions
relacionades amb l’adquisició dels vehicles, assegurances, estacionaments, neteja
i repartiment adequat dels vehicles en les diverses zones de la ciutat. A càrrec
també de totes les gestions relacionades amb les empreses de neteja i manteniment
subcontractades com, per exemple, els acords amb elles i el desplaçament dels
vehicles fins als respectius tallers automobilístics quan sigui necessari.
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c) Gestió tècnica i de desenvolupament
Les seves tasques a realitzar inclouen totes aquelles relacionades amb les
tecnologies de l’empresa. Des del disseny, el desenvolupament i el manteniment
de l’aplicació que serà entregada a l’usuari fins a la gestió i manteniment dels
sistemes informàtics utilitzats a l’empresa a nivell intern. Dins d’aquestes tasques
cal diferenciar les que seran desenvolupades per administradors de sistemes, per
programadors, per asseguradors de qualitat i per dissenyadors.

d) Atenció al client
Encarregats de processar les diverses sol·licituds dels usuaris, d’informar i
resoldre dubtes, d’atendre als clients que experimentin problemes amb el servei,
de mantenir actualitzades les bases de dades dels membres subscrits i de
proporcionar suport administratiu.
Serà necessari un servei d’atenció continuada durant les 24 hores, per a gestionar
situacions d’emergència com estacionaments en llocs incorrectes o accidents. Tot
i que DriveGreen disposarà d’un sistema d’atenció personal les 24 hores del dia
dels 7 dies de la setmana, com el fet de proporcionar personal durant tot el dia
suposa una gran càrrega, existirà un centre de trucades amb un contestador
automàtic per a detectar problemes i respondre preguntes comuns, permetent així
reduir la contractació de personal en horaris laborals no comuns que, al mateix
temps, seran els horaris de menys activitat del servei.

e) Màrqueting
Gestors de les estratègies de venta i difusió del producte, de la captació de nous
clients, d’escoltar les necessitats del client, de la ubicació i el posicionament de
l’empresa en el mercat, d’incrementar els ingressos i d’elaborar estudis de mercat.

f) Finances
Queden incloses en les seves tasques a realitzar l’elaboració dels pressupostos, les
gestions relacionades amb la comptabilitat de l’empresa, les facturacions,
reclutament de fons econòmics, planificació de negocis i el control i el
monitoratge dels ingressos i despeses de la companyia.

g) Recursos humans
Encarregats de les activitats relacionades amb la planificació de la plantilla, la
selecció i la formació del personal, els tràmits legals i administratius a nivell de
personal, el disseny del sistema de retribució, la resolució de conflictes laborals,
la gestió d’hores extra, vacances, baixes i acomiadaments i de la millora del clima
laboral.
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Fig. 10. Organització de personal

7.3 Selecció, contractació i política salarial
DriveGreen requereix un repartiment de tasques molt diverses amb perfils laborals
heterogenis, fet que dóna lloc a un reclutament de personal molt diferent. Tot i així,
existiran unes bases generals a seguir per a la contractació dels diversos empleats, amb
l’objectiu d’assolir la màxima eficiència empresarial.
Per això el departament de recursos humans haurà de valorar i veure la idoneïtat,
compatibilitat i competència de cadascun dels candidats a la vacant oferta. Serà necessari
verificar l’autenticitat de les referències i documents proporcionats pel candidat, efectuar
les cobertures de les diferents vacants en el menor temps possible i contractant al nombre
mínim de personal indispensable per a cobrir les funcions requerides, per no fer perillar
la viabilitat econòmica de l’empresa.
La cobertura de tots els perfils necessaris per al desenvolupament de les diferents funcions
de DriveGreen representa per a la empresa un cost important amb les seves conseqüents
repercussions econòmiques. Per una banda, cal tenir en compte l’import dels salaris
anuals bruts i, per altra banda, el costos de Seguretat Social estipulats per llei. Els salaris
definits han estat fixats en base als articles de Pressupostos Generals de l’Estat de 2015
del BOE. Per a la realització del càlcul del cost de Seguretat Social cal fer ús de les taules
actualitzades anualment pel Ministeri de Treball, on s’especifica el cost en funció de
l’activitat i la categoria dels treballadors.
La taula adjunta a continuació mostra una aproximació de les despeses associades als
salaris en funció del departament durant el primer any d’activitat empresarial. Cal tenir
en compte que el salari serà més elevats per alguns membres dels departaments, en funció
de les seves responsabilitats i que aquests salaris tenen una previsió d’augment d’entre el
10 i el 20% al llarg dels següents dos anys:
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Director general
Gestió de la flota

Alta gerència
Resta de la plantilla

Finances

Alta gerència
Resta de la plantilla

Màrqueting

Alta gerència
Resta de la plantilla

Atenció al client

Alta gerència
Resta de la plantilla

Gestió
tècnica
desenvolupament

i Alta gerència
Resta de la plantilla

Recursos humans

Alta gerència
Resta de la plantilla

Sou: 40000€
Seguretat Social: 12000€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 21000€
Seguretat Social: 6300€
Sou: 30000€
Seguretat Social: 9000€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 30000€
Seguretat Social: 9000€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 21000€
Seguretat Social: 6300€
Sou: 30000€
Seguretat Social: 9000€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 25000€
Seguretat Social: 7500€
Sou: 21000€
Seguretat Social: 6300€

Taula 15. Despeses salarials
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8. PLA JURÍDIC
8.1. Elecció de la forma jurídica
En aquest capítol s’especifica com serà constituïda l’empresa en termes jurídics i legals.
Donat que existeixen múltiples opcions per a la creació jurídica de noves empreses, s’han
estudiat les diverses alternatives descrites a la Guia de Tràmits i Formes Jurídiques5 oferta
per el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. La taula resum
adjunta a continuació mostra de forma il·lustrativa i general les característiques més
significatives de les possibles opcions a tenir en compte.
Com s’ha pogut observar, per realitzar l’elecció més adient de la forma jurídica que serà
emprada, una primera diferenciació entre les diferents opcions radica en els següents
criteris:
1. Factor fonamental: Treball/Capital
2. Nombre mínim de socis: fa referència al número de persones que integren el
projecte. De manera que, si hi ha un elevat nombre de socis involucrats en el
projecte, s’han de descartar algunes de les opcions de tria de la forma jurídica
per a constituir la empresa.
3. Responsabilitat: Fa referència a la responsabilitat davant de terceres persones
i pot ser limitada o il·limitada en funció de la elecció que es realitzi. Si es vol
diferenciar el patrimoni personal del de l’empresa i limitar la responsabilitat
només al patrimoni empresarial, es redueixen les opcions de tria.
4. Capital mínim:
5. Fiscalitat directe: Pot condicionar a l’elecció a l’hora d’intentar minimitzar el
pagament dels impostos per a constituir l’empresa sota les bases legals
establertes per la legislació vigent
Un cop estudiats els diferents models existents i atenent als diversos factors que
condicionen l’elecció de la forma jurídica més adequada, s’opta per la Societat Limitada.
Una Societat Limitada és, per definició, una associació voluntària de persones físiques o
jurídiques, que aporten capital per explotar conjuntament una activitat empresarial o
professional. Les SL tenen personalitat jurídica pròpia, diferent de la dels socis i sòcies
que la integren. Les principals característiques d’una Societat Limitada segons la Guia de
Tràmits i Formes Jurídiques són:
1.

Per crear la SL és necessari dipositar un capital social mínim de 3.000 €.
Aquest capital es dividirà en participacions que són iguals, indivisibles i
acumulables. Les aportacions dels socis/es al capital social podran ser en
metàl·lic, béns o drets. Només es podran aportar béns o drets susceptibles de
valoració econòmica.

2.

Les persones que s'associen no responen de forma personal dels deutes
socials, i per tant la seva responsabilitat es limita al capital aportat a la societat.

5

Generalitat de Catalunya. (2014) Guia de Tràmits i Formes Jurídiques,
http://inicia.gencat.cat/inicia/es/informes/2009/guia-formes-juridiques-i-tramits.jsp
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3. Les participacions són nominals i no es poden transmetre lliurement, ja que hi
ha un dret d'adquisició preferent per part de les persones associades. La
transmissió ha de constar en document públic.
4.

Adquireix personalitat jurídica amb la seva inscripció al Registre Mercantil,
encara que es pot actuar en nom de la societat des de l'atorgament de
l'escriptura pública de constitució (adquireix la personalitat retroactivament).

5.

La SL pot tenir una persona administradora única o diverses persones que
actuïn conjuntament o solidàriament, o bé un consell d'administració, format
per un mínim de 3 i un màxim de 12 consellers/es.
o Administració Mancomunada: els/les administradors/es han d'actuar
conjuntament per a realitzar qualsevol acte.
o Administració Solidària: els/les administradors/es poden actuar
independentment per a realitzar qualsevol acte.

6.

Respecte al nombre de socis i sòcies, no hi ha fixat cap màxim ni mínim i pot
tenir caràcter unipersonal (en el moment de la constitució o posteriorment), en
aquest cas s'ha de fer constar la unipersonalitat a tota la documentació.

Ha estat triada aquesta opció per que resulta ser una molt bona alternativa per a empreses
amb poc capital inicial, per que el fet de que els socis tinguin una responsabilitat limitada
ofereix protecció al seu patrimoni personal, per que és relativament senzilla pel que fa als
tràmits burocràtics i per que els costos relacionats amb els impostos són assequibles.

8.2. Tràmits a seguir
Un cop triada la forma jurídica que ha estat considerada més adient, caldrà dur a terme
pas a pas els tràmits per a constituir-la. Tots ells estan detallats a la Guia de Tràmits i
Formes Jurídiques i són els següents:
1. Tràmits d’obertura i llicències per a l’obtenció del local de treball:
L'Ajuntament del municipi on s’instal·li el negoci ha d'autoritzar la realització
de l'activitat, sinó no es dona compliment a la normativa vigent. Per això,
caldrà dirigir-se al Departament d'Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
un cop hagin estat triades les oficines que seran utilitzades.
2. Certificació negativa del nom
El Registre Mercantil Central haurà de lliurar-nos una certificació acreditativa
per a utilitzar el nom desitjat per a l’entitat que volem crear i que asseguri que
DriveGreen no és igual o similar a algún altre, evitant així confusions al tràfic
mercantil.
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3. Dipòsit del capital social
Acompliment del requisit legal de dipositar el capital social mínim per
constituir una societat en una entitat bancària. Per això serà necessari acudir a
l’entitat bancaria, obrir un compte corrent on s’ingressaran els 3000€ requerits
legalment i presentar davant d’un notari el certificat que validi aquesta
operació.
4. Escriptura pública de constitució
La constitució de la societat, on queden incloses les normes que regiran a la
companyia, es formalitza en una escriptura pública, atorgada per totes les
persones sòcies fundadores davant de notari o notària.
5. Declaració prèvia d’inici d’activitat i sol·licitud CIF provisional
Cada empresa requereix de l’assignació d’un codi d’identificació fiscal (CIF).
Per obtenir-lo, cal dirigir-se a l’Agència Tributaria, que ens lliurarà un CIF
provisional fins que la societat estigui inscrita al Registre corresponent.
6. Inscripció al registre mercantil
Amb la inscripció de l'empresa al Registre Mercantil, que cal fer en un termini
d’un mes des de l’escriptura de constitució, la societat adquireix personalitat
jurídica.
7. Sol·licitud CIF definitiu
Una vegada la societat està inscrita al Registre Mercantil, té un número
d’inscripció registral que serveix per identificar la societat a efectes fiscals i
que s’ha de fer constar a la documentació pública de la societat. Amb
l’escriptura pública original, que tingui la diligència d’inscripció on consti el
número de registre, es pot sol·licitar la targeta del CIF definitiva.
8. Declaració censal d’alta d’activitat
Quan la societat decideix iniciar la seva activitat econòmica, ha de fer la
inscripció al cens de l'Agència Tributària. S’utilitza per declarar el
començament, modificació o final d’una activitat empresarial.
a. Inscripció a la Seguretat Social i altres
Es tracta d’un acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la
Seguretat Social assigna a l’empresari un codi de compte de cotització
que identifica i controla les seves obligacions davant el sistema de la
Seguretat Social. Al codi de compte de cotització principal es
vincularan tots els altres que es puguin assignar a una societat. Tant els
socis treballadors com les persones qui treballin per compte aliena a la
societat han d’inscriure’s obligatòriament a la Seguretat Social
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b. Comunicació d’obertura del Centre de Treball
Una vegada constituïda la societat, caldrà indicar on es troba el centre
de treball, i caldrà comunicar-ho al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
c. Obtenció del llibre de visites
Totes les empreses han de tenir un Llibre de visites de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, a disposició permanent del personal
funcionari de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del personal
funcionari tècnic habilitat per a les actuacions comprovadores en
matèria de prevenció de riscos laborals.
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9. ECONOMIA I FINANCES
A continuació queda detallat el pla econòmic i financer d’aquest projecte. Per a la seva
realització s’han tingut en compte els tres primers anys d’activitat, amb inici al gener de
2017, i s’han hagut de formular una sèrie de suposicions i previsions hipotètiques en base
als estudis realitzats prèviament i a les estructures financeres d’altres empreses similars
ja existents en aquest sector.

9.1. Pla d’inversions
Amb l’objectiu de guiar les inversions de DriveGreen de manera que es redueixin riscos
i costos i s’augmenti la rendibilitat de les inversions, ha estat creat el següent pla
d’inversions. En ell es detalla i quantifica de forma aproximada el que la posada en marxa
de l’empresa suposa econòmicament.

a) Immobilitzat material
Cal incloure en aquest apartat les despeses relacionades amb l’obtenció dels
vehicles, les estacions de càrrega i l’equipament de cada cotxe amb la seva
respectiva integració. També cal tenir en compte l’obtenció i ús de béns
mobles o immobles. És a dir, el lloguer de la oficina i el seu equipament, tant
a nivell de mobiliari, de material i d’equipament tecnològic.

Inversió
Oficina
Lloguer
Mobiliari
Material i equipament
Vehicles
Equipament
Estacions de càrrega
TOTAL

Cost (€)
10.800
2500
10.000
32.000
35.000
90.300

Taula 16. Immobilitzat material

Les inversions especificades fan referència a les necessàries per al primer
any d’activitat empresarial. Tenint en compte un any de lloguer d’una oficina
de 100m2 al barri de Sant Martí, amb un cost de 800€ al mes, amb la
col·laboració de Barcelona Activa i comptant que, durant el primer any,
DriveGreen oferirà un total de 40 cotxes.

b) Immobilitzat immaterial
Queden incloses les inversions intangibles de l’empresa associades a les
despeses d’investigació de mercat, a les llicenciés de software i de
desenvolupament i als drets de propietat intel·lectual.
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Cost (€)
0
500
150
650

Inversió
Creació pla d’empresa
Llicències de software
Drets de propietat intel·lectual
TOTAL

Taula 17. Immobilitzat immaterial

c) Despeses no amortitzables
Les despeses no amortitzables fan referència a les inversions requerides per a
la constitució de l’empresa com a S.L. i les despeses legals i administratives
associades a aquests tràmits.

Inversió
Constitució S.L.
Despeses legals i administratives
TOTAL

Cost (€)
3000
600
3600

Taula 18 Despeses no amortitzables

Seguidament i per finalitzar amb la realització del pla d’inversions, s’adjunta una taula
resum on queden reflectides totes les despeses que s’han tingut en compte:

Inversió
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Despeses no amortitzables
TOTAL

Cost (€)
90.300
650
3600
94.550

Taula 19. Resum inversions

9.2. Pla de finançament
Com es mostra a l’apartat anterior, DriveGreen requereix una injecció de capital inicial
considerable per a la posada en marxa de l’empresa. Per a la realització del pla financer
tindrem en compte que les fonts econòmiques inicials principals seran fonts pròpies
provinents d’un esforç dels socis de l’empresa, que realitzaran una inversió de 100.000€.
Per altra banda, DriveGreen disposarà d’un fons econòmic aliè provinent d’un crèdit per
a la creació de noves empreses, consistent en 75.000€, amb un interès del 3’95%TIN
(4’82%TAE), amb un termini d’un any i comissió d’apertura del 0’75%. Per tant, caldria
abonar 562’5€ en comissió d’obertura i 246’87€ mensuals per interessos, sumant
finalment un total de 77.965’2€.
Recursos propis
Capital social
Recursos aliens
Línia de crèdit

100.000€
75.000€
Taula 20. Pla de finançament
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Ens trobem en un moment de crisi econòmica i cada cop son menys les ajudes i
subvencions adjudicades als emprenedors per a dur a terme els seus projectes. Tot i així,
serà demanada l’ajuda de diferents entitats, entre les quals queda inclòs l’Ajuntament de
Barcelona i, en cas d’aconseguir algun tipus de finançament exterior, es podrien reduir
molt considerablement les despeses inicials. Per norma general, les subvencions són
incentius econòmics i en cap cas han d’estar considerades com a fonts bàsiques de
finançament i es reben temps després de fer l’ingrés. Aquests són alguns dels motius pels
quals s’ha decidit no tenir en compte les ajudes públiques en el pla econòmic, amb la
intenció de no condicionar l’èxit empresarial a l’obtenció d’una d’aquestes ajudes.

9.3. Previsió de tresoreria
En aquest apartat queden reflectits els fets econòmics que generen entrades i sortides de
diners a l’empresa. En ell es descriuen els guanys i les despeses durant els primers tres
anys d’activitat i es generen diverses hipòtesis per al que fa als ingressos provinents dels
cobraments als clients per l’ús del servei, que corresponen a diferents escenaris de vendes.

9.3.1. Despeses
Seguidament es detallen les despeses econòmiques necessàries per a desenvolupar les
accions previstes i per a oferir a l’usuari un servei final de qualitat.

a) Despeses de personal
Per a poder quantificar la despesa econòmica que suposa el pagament de personal
cal tenir en compte el creixement que està previst que experimenti l’empresa al
llarg dels primers anys, els sous dels treballadors, que aniran augmentant amb el
pas del temps i les despeses de seguretat social. Tota aquesta informació queda
inclosa en les taules i figures adjuntes a continuació:
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Gestió tècnica I desenvolupament

Recursos humans

Fig. 11 Creixement de personal

Director general
Finances
Màrqueting
Gestió de la flota
Atenció al client
Gestió tècnica i
desenvolupament
Recursos humans
TOTAL

2017
52.000€
32.500€
32.500€
27.300€
54.600€
65.000€

2018
52.000€
32.500€
32.500€
54.600€
81.900€
65.000€

2019
57.000€
34.900€
69.500€
118800€
148.500€
104.700€

27.300€

27.300€

29.700€

291.200€

345.800€

563.100€

Taula 21. Despeses de personal
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b) Despeses de màrqueting
Com ja ha estat mencionat amb anterioritat, es imprescindible dur a terme un bon
pla de màrqueting per a donar a conèixer DriveGreen i garantir el seu èxit. A
continuació, han estat desglossades les despeses que caldrà assumir amb l’objectiu
de realitzar un bon i efectiu pla de màrqueting:

Publicitat
directa
(cartells,
televisió, ràdio, xarxes socials,
flyers i premsa)
Promocions/Descomptes
(proves del servei gratuïtes,
descomptes per a nous clients,
promocions per portar amics)
Presentacions,
conferències,
stands promocionals
Esponsorització d’esdeveniments
TOTAL

2017
20.000€

2018
20.000€

2019
10.000€

10.000€

14.000€

14.000€

8.000€

6.000€

6.000€

15.000€

15.000€

0€

53.000€

55.000€

30.000€

Taula 22. Despeses de màrqueting

c) Despeses de vehicles
En el Pla d’Inversions ja han quedat reflectides les despeses associades a
l’adquisició i equipament dels vehicles durant el primer any i, a continuació, es
detallen les despeses previstes en els següents anys, tenint en compte la previsió
de creixement de DriveGreen. A demés, també s’inclouen les despeses que no
queden incloses en el contracte de renting, com per exemple, la neteja.
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Fig. 12. Creixement del nombre de vehicles

Renting
Equipament
Estacions
de
càrrega
Altres
TOTAL

2017
102.000€
32.000€
35.000€

2018
51.000€
16.000€
17.500€

2019
102.000€
32.000€
35.000€

28.800€
197.800€

43.200€
127.700€

72.000€
241.000€

Taula 23. Despeses de vehicles

d) Despeses d’oficina
Aquestes despeses han estat calculades tenint en compte un desplaçament del lloc
de treball durant el tercer any, degut al creixement de DriveGreen.

Lloguer
Mobiliari
Material
equipament
TOTAL

i

2017
10.800€
2.500€
10.000€

2018
10.800€
1000€
3.000€

2019
18.000€
5.000€
8.000€

23.300€

14.800€

31.000€

Taula 24. Despeses d'oficina
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e) Despeses de l’aplicació
Les despeses econòmiques necessàries per al desenvolupament, llançament i
actualitzacions de l’aplicació venen donades bàsicament per el sou dels
programadors, per les llicències de software necessàries i per les quotes requerides
per a posar l’aplicació al mercat.
Es preveu una inversió temporal de 3 mesos per al complet desenvolupament de
la primera versió de l’aplicació de DriveGreen que, un cop llançada al mercat,
estarà constantment en fase d’evolució i millora per a solventar els possibles
problemes inicials i per anar incorporant noves funcionalitats basades en les
necessitats dels clients.
Per a poder publicar l’aplicació a les botigues de software App Store i Google
Play, prèviament caldrà realitzar un registre com a desenvolupador, amb un cost
de 25$ en el cas de Google Play i de 99$ en el cas de App Store.

Sou programadors
Llicències
software
Quota App Store
Quota Play Store
TOTAL

2017
65.000€
500€

2018
65.000€
-

2019
97.500€
-

86,45€
21’83€
67.108’28€

86,45€
65.086’45

86,45€
97.586’45€

f) Devolució de préstec
2017
246’87€
2962’44

Quantitat mensual
TOTAL
Taula 25. Despeses de prèstec

g) Despeses extres
L’objectiu d’aquest apartat es deixar un marge econòmic anual designat a
possibles despeses imprevistes.

Despreses extres

2017
10.000€

2018
10.000€

2019
10.000€

Taula 26. Despeses extres
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9.3.2. Beneficis
Les principals fonts d’ingressos de DriveGreen venen donades per el propi ús que els
clients li donen al servei i per els guanys obtinguts a partir de la publicitat, que estarà
present tant en l’aplicació com en les carrosseries dels vehicles, que disposaran d’un espai
reservat per a l’ús publicitari d’altres empreses.

a) Publicitat
 Carrosseries
Tota la flota de DriveGreen posseirà una carrosseria personalitzada en la que
s’inclourà un espai especialment designat per a que altres empreses posin el
seu anunci publicitari en forma de vinil. Els ingressos generats per aquests
tipus de publicitat anirà augmentant amb el pas del temps degut a l’augment
de la importància i coneixement de DriveGreen i a l’augment de la seva flota
de vehicles, ja que el preu que es cobrarà als anunciants vindrà definit per mes
i per vehicle.

Preu per mes i
vehicle

2017

2018

2019

300€

400€

500€

2018
288.000€

2019
600.000€

Taula 27. Publicitat carrosseries

Ingressos anuals

2017
144.000€

Taula 28. Total publicitat carrosseries

 Aplicació
L’aplicació de DriveGreen disposarà de dos tipus de publicitat. Una d’elles és
la publicitat banner, visible per a l’usuari a la part inferior de la pantalla del
seu dispositiu mòbil durant tot moment mentre estigui fent ús de l’aplicació.
Aquest tipus de publicitat tindrà un preu de 0’50€ per click durant el primer
anys de negoci i anirà augmentant amb el pas del temps, degut a l’increment
de clients de DriveGreen, amb el conseqüent creixement de visibilitat per a la
marca anunciada.
Per altra banda, existirà també a l’aplicació publicitat intersticial, consistent
en una finestra emergent que apareixerà cada cop que s’obri l’aplicació i per
la qual es cobrarà 0.80€ per apertura durant el primer any, preu que també
anirà creixent amb el pas del temps.
Cal tenir en compte que Google Play obté un 30% dels beneficis de l’aplicació
obtinguts per publicitat. En canvi, App Store exigeix un impost anual fixe.
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Ingressos anuals

2017
15.300 €

2018
30.600€

2019
64.800€

Taula 29. Total publicitat aplicació

b) Ús del servei
Per a l’estimació d’ingressos procedents de l’ús que els usuaris fan del servei, han
estat generades tres hipòtesis de vendes diferents, per a poder preveure i evitar
conflictes en el cas de que no es doni la situació esperada.
Tots els càlculs dels ingressos mostrats a continuació han estat realitzats en base
a les tarifes per minut establertes i ja mencionades amb anterioritat i tenint en
compte l’ús diari que se li dona a cada un dels vehicles de la flota de DriveGreen.
La primera hipòtesi formulada i també la més realista té en compte un ús de 3
hores diàries per vehicle. La segona i la tercera tenen en compte un ús de 1 hora i
de 5 hores respectivament.

Hipòtesi 1
Hipòtesi 2
Hipòtesi 3

2017
492.480€
164.160€
820.800€

2018
738.720€
246.240€
1.231.200€

2019
1.231.200€
410.400€
2.052.000€

Taula 30. Estimació d'ingressos

55

9.4. Previsió del compte de resultats

2017

2018

2019

159.300€

308.400€

643.200€

492.480€
164.160€
820.800€

738.720€
246.240€
1.231.200€

1.231.200€
410.400€
2.052.000€

651.780€
323.460€
980.100€

1.047.120€
554.640€
1.539.600€

2.107.200€
1.053.600€
2.695.200€

4.200€
291.200€
53.000€
23.300€
197.800€
2962’44€
10.000€
531.462’44

345.800€
55.000€
14.800€
127.700€
10.000€
527.800€

563.100€
30.000€
31.000€
241.000€
10.000€
824.100€

69.317’56€
-259.002’44€
397.637’56€

493.820€
1.340€
986.300€

1.187.100€
178.500€
1.820.100€

228.123€
113.211€
343.035€

366.492€
194.124€
538.874€

686.520€
317.760€
892.320€

-158.805’44€
-372.233’44€
54.602’56€

127.328€
-192.784€
447.426€

494.580€
-190.260€
876.780€

-158.805’44€
-372.233’44€
54.602’56€

-31.477’44€
-565.017’44€
502.028’56€

463.102’56€
-755.277’44€
1.378.808’56€

Ingressos
Publicitat
Ús del servei
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
TOTAL
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Despeses
Despeses inicials/de
constitució
Personal
Màrqueting
Oficina
Vehicles
Prèstec
Extra
TOTAL
Resultat
abans
d’impostos
(Ingressos-Despeses)
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Impostos
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat financer
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat
financer
acumulat
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Taula 31. Previsió del compte de resultats
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9.5. Previsió detallada del compte de resultats del primer any
Mes
1
0%

Mes
2
0%

Mes
3
2%

Mes
4
4%

Mes
5
4%

Mes
6
6%

Mes Mes Mes Mes Mes Mes
7
8
9
10
11
12
10% 10% 14% 14% 18% 18%

Taula 32. Distribució dels ingressos del primer any

Mes 1

Mes 2

Mes 3

75.000€
0€

0€

15.930€

0€
0€
0€

0€
0€
0€

10.000€
3.500€
16.500€

0€
0€
0€

0€
0€
0€

25.930€
19.430€
32.430€

4.250€

-

-

24.266’66€
13.400€
171.400€
6.496’87€
219.813’53€

24.266’66€
3.000€
900€
2.400€
6.496’87€
37.063’53€

24.266’66€
6.000€
900€
2.400€
6.496’87€
1.000€
41.063’53€

-219.813’53€
-219.813’53€
-219.813’53€

-37.063’53€
-37.063’53€
-37.063’53€

-15.133’53€
-21.633’53€
-8.633’53€

0€
0€
0€

0€
0€
0€

9.075’50€
6.800’50€
11.350’50€

-144.813’53€
-144.813’53€
-144.813’53€

-37.063’53€
-37.063’53€
-37.063’53€

-24.209’03€
-28.434’03€
-19.984’03€

-144.813’53€
-144.813’53€
-144.813’53€

-195.877’06€
-195.877’06€
-195.877’06€

-220.086’09€
-224.311’09€
-215.861’09€

Ingressos
Prèstec
Publicitat
Ús del servei
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
TOTAL
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Despeses
Despeses inicials/de
constitució
Personal
Màrqueting
Oficina
Vehicles
Prèstec
Extra
TOTAL
Resultat
abans
d’impostos
(Ingressos-Despeses)
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Impostos
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat financer
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat
financer
acumulat
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Taula 33. Compte de resultats mensual 1
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Mes 4

Mes 5

Mes 6

15.930€

15.930€

15.930€

20.000€
6.500€
33.000€

20.000€
6.500€
33.000€

30.000€
10.000€
49.000€

35.930€
22.430€
48.930€

35.930€
22.430€
48.930€

45.930€
25.930€
64.930€

Ingressos
Publicitat
Ús del servei
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
TOTAL
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Personal
Màrqueting
Oficina
Vehicles
Prèstec
Extra
TOTAL
Resultat
abans
d’impostos
(Ingressos-Despeses)
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Impostos
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat financer
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat
financer
acumulat
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Despeses
24.266’66€
24.266’66€
6.000€
6.000€
900€
900€
2.400€
2.400€
6.496’87€
6.496’87€
1.000€
1.000€
41.063’53€
41.063’53€

24.266’66€
6.000€
900€
2.400€
6.496’87€
1.000€
41.063’53€

-5.133’53€
-18.633’53€
7.866’47€

-5.133’53€
-18.633’53€
7.866’47€

4.866’47€
-15.133’53€
23.866’47€

12.575’50€
7.850’50€
17.125’50€

12.575’50€
7.850’50€
17.125’50€

16.075’50€
9.075’50€
22.725’50€

-17.709’03€
-26.484’03€
-9.259’03€

-17.709’03€
-26.484’03€
-9.259’03€

-11.209’03€
-24.209’03€
1.140’97€

-237.795’12€
-250.795’12€
-225.120’12€

-255.504’15€
-277.279’15€
-234.379’15€

-266.713’18€
-301.488’18€
-233.238’18€

Taula 34. Compte de resultats mensual 2
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Mes 7

Mes 8

Mes 9

15.930€

15.930€

15.930€

50.000€
16.000€
82.000€

50.000€
16.000€
82.000€

70.000€
22.000€
115.000€

65.930€
31.930€
97.930€

65.930€
31.930€
97.930€

85.930€
37.930€
130.930€

Ingressos
Publicitat
Ús del servei
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
TOTAL
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Personal
Màrqueting
Oficina
Vehicles
Prèstec
Extra
TOTAL
Resultat
abans
d’impostos
(Ingressos-Despeses)
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Impostos
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat financer
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat
financer
acumulat
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Despeses
24.266’66€
24.266’66€
6.000€
4.000€
900€
900€
2.400€
2.400€
6.496’87€
6.496’87€
1.000€
1.000€
41.063’53€
39.063’53€

24.266’66€
4.000€
900€
2.400€
6.496’87€
1.000€
39.063’53€

24.866’47€
-9.133’53€
56.866’47€

26.866’47€
-7.133’53€
58.866’47€

46.866’47€
-1.133’53€
91.866’47€

23.075’50€
11.175’50€
34.275’50€

23.075’50€
11.175’50€
34.275’50€

30.075’50€
13.275’50€
45.825’50€

1.790’97€
-20.309’03€
22.590’97€

3.790’97€
-18.309’03€
24.590’97€

16.790’97€
-14.409’03€
46.040’97€

-264.922’21€
-321.797’21€
-210.647’21€

-261.131’24€
-340.106’24€
-186.056’24€

-244.340’27€
-354.515’27€
-140.015’27€

Taula 35. Compte de resultats mensual 3
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Mes 10

Mes 11

Mes 12

15.930€

15.930€

15.930€

70.000€
22.000€
115.000€

86.240€
30.830€
147.650€

86.240€
30.830€
147.650€

85.930€
37.930€
130.930€

102.170€
46.760€
163.580€

102.170€
46.760€
163.580€

Ingressos
Publicitat
Ús del servei
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
TOTAL
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Personal
Màrqueting
Oficina
Vehicles
Prèstec
Extra
TOTAL
Resultat
abans
d’impostos
(Ingressos-Despeses)
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Impostos
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat financer
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3
Resultat
financer
acumulat
-Hipòtesi 1
-Hipòtesi 2
-Hipòtesi 3

Despeses
24.266’66€
24.266’66€
4.000€
4.000€
900€
900€
2.400€
2.400€
6.496’87€
6.496’87€
1.000€
1.000€
39.063’53€
39.063’53€

24.266’66€
4.000€
900€
2.400€
6.496’87€
1.000€
39.063’53€

46.866’47€
-1.133’53€
91.866’47€

63.106’47€
7.696’47€
124.516’47€

63.106’47€
7.696’47€
124.516’47€

30.075’50€
13.275’50€
45.825’50€

35.759’50€
16.366€
57.253€

35.759’50€
16.366€
57.253€

16.790’97€
-14.409’03€
46.040’97€

27.346’97€
-8.669’53€
67.263’47€

27.346’97€
-8.669’53€
67.263’47€

-227.549’30€
-368.924’30€
-93.974’30€

-200.202’33€
-377.593’83€
-26.710’83€

-172.855’36€
-386.263’36€
40.552’64€

Taula 36. Compte de resultats mensual 4
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9.6. Resultats
A continuació queden reflectides de manera visual les dades referents als ingressos bruts
i al compte de resultats de DriveGreen durants els tres primers anys d’activitat i, també
les dades que mostren l’evolució econòmica de l’empresa pel que fa a ingressos i despeses
mensuals durant el primer any:
2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0
2017

2018
Hipòtesi 1

2019

Hipòtesi 2

Hipòtesi 3

Fig. 13. Evolució estimada d’ingressos bruts
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500000

0
2017
-500000

Hipòtesi 1
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Hipòtesi 2

Hipòtesi 3

2019
Acumulat 1

Acumulat 2

Acumulat 3

Fig. 14. Compte de resultats
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El gràfic següent, referent al desglossament mensual del resultat financer del primer any
de DriveGreen mostra com el projecte comença a generar beneficis durant el mes 6 i
durant el mes 7 en el cas de les hipòtesis 1 i 2. Per altra banda, en el cas de la hipòtesi 3,
podem observar que el resultat financer és sempre negatiu durant el primer any, tot i així,
en el cas d’aquesta hipòtesi també es genera un creixement financer constat, que
conclouria amb un balanç positiu durant el segon any d’activitat.
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Hipòtesi 1

Mes 6
Mes 7
Hipòtesi 2

Mes8
Hipòtesi 3

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Fig. 15. Estructura financera del primer any
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Mes 12

10. MATRIU DAFO I ESTRATÈGIES D’ACCIÓ
10.1. Matriu DAFO

DEBILITATS
-Experiència limitada
-Necessitat d'una gran inversió
inicial
-Autonomia dels vehicles elèctrics
-Flota limitada
-Marca desconeguda inicialment

AMENACES
-Augment de la competència
-Aparició d'empreses conegudes ja
establertes en el mercat del carsharing

OPORTUNITATS

FORTALESES
-Innovació
-Diferenciació ecològica
-Equip multifuncional amb elevat
grau de motivació

-Poca competència
-Recolzament i incentius per l’ús
del cotxe elèctric
-Tendència social a l’economia
col·laborativa
-Compromís social amb el medi
ambient

Fig. 16. Matriu DAFO

Els següents apartats es basen en l’elaboració de diverses estratègies d’actuació en base
a les conclusions que es poden extreure un cop analitzada la matriu DAFO:

10.2 Compensació de les limitacions


Tot i que els cotxes que utilitzarà DriveGreen han estat seleccionats en base a
un estudi que tenia en compte les seves característiques a nivell operatiu,
existeixen encara certes limitacions en els vehicles elèctrics. La més important
d’aquestes limitacions és la duració de la bateria i, per a no perdre clients per
63

aquest fet, es tindrà cura de les bateries dels cotxes pertanyents a l’empresa i
s’anirà realitzant una renovació progressiva de la flota automobilística per a
poder oferir a l’usuari models que vagin apareixent en el mercat del vehicle
elèctric i que disposin de les especificacions tecnològiques més innovadores.


El desenvolupament i l’establiment de DriveGreen com a empresa suposa una
gran inversió inicial de capital, és per això, que durant l’inici de l’activitat
empresarial, caldrà mantenir-se informat i jugar un paper molt actiu per a
sol·licitar tots els ajuts i subvencions que siguin possibles.



DriveGreen no disposa d’experiència prèvia en l’àmbit de la creació
empresarial, fet que podrà ser compensat amb la cerca d’ajuda en socis
experimentats en el sector com, per exemple, l’empresa proveïdora dels
vehicles.



La creació de la marca es començarà completament des de 0 i aconseguir un
coneixement i un establiment d’aquesta serà un dels punts claus per a l’èxit
del negoci. És per això que DriveGreen dóna gran importància i invertirà un
elevat pressupost en la campanya de màrqueting, sobretot en la fase inicial del
seu desenvolupament.

10.3 Potenciació dels aspectes favorables


Ens trobem en un mercat molt atractiu i amb un gran potencial de creixement
i haurem de posicionar-nos com a primera opció per al client. Per això, caldrà
actuar ràpidament des de el primer moment, exprimint al màxim el pla de
màrqueting i aprofitant l’escassa competència per a difondre els avantatges
proporcionats per DriveGreen, que destaca per sobre dels seus competidors
pel fet d’oferir vehicles 100% elèctrics.



La societat actual cada cop dóna menys importància a la possessió de béns
materials, alhora que cada cop existeix més consciència de la situació
mediambiental, aquests punts són clau per a la captació de clients. Per treure
el màxim partit d’aquesta situació s’haurà de generar un gran impacte duent a
terme les accions definides prèviament en el pla de màrqueting per a poder
així arribar a tots els clients potencials.



Caldrà mantenir-se informat en tot moment de les ajudes ofertes per
l’administració pública per l’ús de cotxes elèctrics, fet que ens permetrà un
destacable estalvi econòmic.

10.4 Mitigació dels riscos


El fet de trobar-nos en un sector caracteritzat per l’èxit empresarial en molts
països, però amb molt poca implantació actualment a España, pot generar un
gran augment de la competència durant els pròxims anys. Per altra banda,
algunes empreses amb gran nom i presència a nivell internacional estan
començant, en altres països, a oferir un servei de car-sharing als seus clients.
Algunes d’aquestes empreses són Repsol i Iberdrola, que ja han realitzat els
64

seus propis pilots de car-sharing elèctric i diversos fabricants d’automòbils,
com per exemple BMW, que s’estan començant a introduir en el mercat.
És per aquest motiu que caldrà posicionar-se d’una manera ràpida i eficaç per
a ser la primera opció del client en el cas de que aquestes empreses comencin
a oferir el seu servei de manera competitiva a la ciutat de Barcelona. Per això,
el nostre servei haurà d’oferir sempre màxima flexibilitat i qualitat i haurà
d’estar constantment adaptat a les necessitats canviants de l’usuari.


El fet de que la companyia disposarà d’una flota automobilística amb un
número de vehicles limitats genera un altre risc potencial ja que, en cas de
donar-se una gran demanda, alguns usuaris podrien quedar-se sense servei.
Per a mitigar aquest risc, l’empresa anirà ampliant la seva flota
progressivament amb el creixement del número de clients.
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11. PREVISIONS DE FUTUR I ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT
Una de les principals fortaleses de DriveGreen és la innovació i la escassa competència
existent a la ciutat de Barcelona. Però, tot i que el servei que s’ofereix al client sigui
pioner a Barcelona, hi ha altres ciutats arreu del món, on tenim clars competidors ja
existents que ofereixen el mateix servei que DriveGreen i altres negocis com, per
exemple, llogaters i, fins i tot, fabricants de cotxes, que s’estan sumant a aquest concepte
de negoci i que podrien interessar-se en expandir el seu mercat i començar a oferir els
seus serveis a la ciutat de Barcelona, a demés de les noves empreses no existents
actualment, que poden desenvolupar-se durant un futur proper i convertir-se en
competidors.
És per aquests motius que caldrà, molt probablement, anar canviant i adaptant el negoci
en un futur, davant d’aquesta “amenaça invasora”, per aconseguir així ampliar la proposta
de valor de la companyia, per a poder mantenir i augmentar la quota de mercat i per assolir
la màxima rendibilitat empresarial, fent créixer així la base de clients i els ingressos
econòmics.
Com a eina d’anàlisi per a determinar la direcció estratègica de creixement de DriveGreen
ha estat utilitzada la matriu d’Ansoff, que ha permès identificar i classificar les possibles
relacions producte/mercat en les que l’empresa pot basar el eu futur desenvolupament.
Donades les quatre alternatives estratègiques que ofereix aquesta matriu, el següent estudi
es centra en l’estratègia de penetració de mercats, en l’estratègia de desenvolupament de
nous productes i en l’estratègia de desenvolupament de nous mercats.

MERCATS

PRODUCTES

Actuals

Nous

Actuals

Penetració de
mercats

Desenvolupament
de nous productes

Diversificació

Nous

Desenvolupament
de nous mercats
Fig. 17. Matriu d'Ansoff
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11.1. Penetració en el mercat
Un cop establerta l’empresa, un dels objectius a assolir en un futur proper serà l’augment
de la quota de mercat, treballant amb els productes descrits inicialment i en els mercats
en els que es pretén treballar d’entrada. Per l’assoliment d’aquest objectiu es prendran les
següents accions:

a) Augment de la inversió publicitària
Després de l’establiment i posada en marxa de la companyia serà possible
augmentar el pressupost de les campanyes de publicitat, centrant-les en un
coneixement més precís del mercat, després d’haver realitzat un estudi de
l’efectivitat de les campanyes anteriors. Aquesta inversió permetrà una major
atracció i captació de nous clients i una major consolidació i presència de
DriveGreen com a marca.

b) Creació de programes de fidelitat
L’objectiu de la creació d’aquests programes és incrementar la rendibilitat de
l’empresa oferint a clients habituals certs descomptes i avantatges per realitzar un
ús periòdic del servei. Els programes de fidelitat permetran recuperar clients
rendibles que hagin abandonat l’empresa, reduir la taxa de deserció dels clients
més importants i fer que aquests utilitzin el servei amb encara més freqüència.
També és una molt bona estratègia per a construir una relació més solida amb els
clients, fet que fa que es generi una lleialtat per la marca i que s’ignorin les
influències dels competidors

11.2. Desenvolupament de nous productes
Treballar en un mercat en el que està previst un gran desenvolupament i creixement en
els pròxims anys, amb el conseqüent augment del nombre de competidors, fa que
DriveGreen estigui obligada a cobrir totes les necessitats demandades per l’usuari per a
aconseguir retenir els clients ja existents, captar-ne de nous i evitar que es decantin per la
competència.
El fet d’oferir al client nous productes i serveis ens permetrà mantenir DriveGreen a la
vanguardia de la competència i seguir cobrint les necessitats canviants dels usuaris ja
existents i dels més exigents, a demés de captar-ne de nous, augmentant així la proposta
de valor de la companyia, la quota de mercat i la generació d’ingressos. La estratègia que
seguirà DriveGreen a l’hora del desenvolupament de nous productes implicarà el fet
d’oferir a l’usuari una major varietat de vehicles, incloent vehicles més elegants, luxosos
i últims models en el mercat automobilístic.

11.3. Desenvolupament de nous mercats
En aquesta estratègia descrita per la matriu d’Ansoff queden incloses les estratègies
d’expansió geogràfica. Aquesta estratègia començarà amb una expansió territorial que
inclogui només àrees de l’àrea metropolitana, permetent la interoperabilitat del servei
entre diverses ciutats. Així augmentarà el valor ofert per la empresa i s’engrandirà el
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mercat al qual està dirigida. En un futur més llunya, aquesta expansió podria arribar fins
a altres ciutats del territori espanyol.
Aquesta estratègia permetrà captar nous conjunts de clients que quedaven exclosos del
nostre grup de clients potencials per raons geogràfiques, aprofitant molts dels productes
i valors ja oferts inicialment.
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12. CONCLUSIONS
El car-sharing és encara avui en dia un negoci molt poc explotat a la ciutat de Barcelona.
Per aquesta raó i per la seva instauració i trajectòria en altres ciutats arreu del món, es pot
preveure un gran creixement i desenvolupament d’aquest sector, amb el conseqüent
augment del nombre de competidors, en un futur proper. Per aquests motius i després de
diversos estudis de sector i de mercat, es pot afirmar que es tracta d’un gran mercat
potencial en el que es corre certa pressa per explotar, ja que el pas del temps hi dificultarà
l’accés, crearà més barreres d’entrada, augmentarà la competència i posarà més dificultats
per a posicionar-se com a empresa referent.
La situació social actual afavoreix en molts sentits a la creació i a l’èxit d’empreses amb
una base col·laborativa, ja que cada cop es dóna menys importància a la possessió de
certs béns materials com, en aquest cas, els cotxes. A més a més, la consciència social
mediambiental fomenta i promou l’ús d’alternatives no perjudicials per al medi ambient.
Per tant, la poca explotació del sector a la ciutat de Barcelona, juntament amb la necessitat
existent i amb la situació social actual, són els principals pilars sobre els quals es recolza
aquesta idea de negoci.
Un dels riscos més destacats a l’hora de dur a terme el desenvolupament d’aquest negoci
és el fet de que requereix una gran inversió econòmica i que, tot i que el fet d’oferir una
solució sostenible a la mobilitat particular a la ciutat de Barcelona, que recolza el fet de
vetllar per el medi ambient, obre moltes portes i dóna moltes possibilitats a l’hora
d’obtenir ajudes econòmiques, travessem actualment uns moments de crisi econòmica
que dificulten en gran mesura l’adquisició d’aquests tipus de finançaments.
Tot i així, l’evolució de ventes prevista, amb els seus conseqüents beneficis, recolzarien
aquesta manca, en cas de no obtenir cap d’aquests finançaments externs.
Per a analitzar la viabilitat econòmica de l’empresa, han estat considerats tres escenaris
diferents, basats en diferents previsions d’ingressos. Primerament, un escenari realista i
després un escenari pessimista i un escenari optimista, que tenien en compte un -50% i
un +50% de variació dels ingressos d’any a any respectivament en referència a l’escenari
realista. Tots tres han mostrat una evolució clara d’ingressos que finalitza amb una
rendibilitat econòmica amb el pas del temps. Tot i així, la gran inversió econòmica que
suposa la creació d’aquesta empresa, podria fer que el negoci no suportés segons quins
escenaris.
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