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Resum  
 
L'objectiu d'aquest Treball Final de Grau és redactar un pla de negoci sobre una 
empresa dedicada al desenvolupament d'aplicacions de llibres interactius disponibles 
per dispositius Android. Llibres on tu decideixes l'esdevenir de la història mitjançant 
decisions, convertint-te en el principal protagonista. A més, s'utilitzen recursos 
audiovisuals que ajuden a augmentar la immersió del lector. La principal finalitat 
d'aquests afegits és incentivar i promocionar la lectura com una activitat divertida i 
interessant.  
 
El projecte abasta temes diversos com l'anàlisi de l'entorn i el sector, el pla de 
màrqueting o altres aspectes més tècnics com el pla d'operacions, on incloem el disseny 
de la interfície mitjançant mockups.  De forma addicional s'ha realitzat una enquesta per 
conèixer en profunditat el mercat. Un altre assumpte vital és la viabilitat econòmica i 
financera, que ens servirà per establir si és possible o no tirar endavant el projecte.  
 
Resumen 
 
El objetivo de este  Trabajo Final de Grado es redactar un plan de negocio sobre una 
empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de libros interactivos disponibles para 
dispositivos Android. Libros donde tú decides el devenir de la historia mediante 
decisiones, convirtiéndote en el principal protagonista. Además, se utilizan recursos 
audiovisuales que ayudan a aumentar la inmersión del lector. La principal finalidad de 
estos añadidos es incentivar y promover la lectura como una actividad divertida e 
interesante.  
 
El proyecto abarca temas diversos como el análisis del entorno y el sector, el plan de 
márquetin u otros aspectos más técnicos como el plan de operaciones, donde incluimos 
el diseño de la interfaz mediante mockups. De forma adicional se ha realizado una 
encuesta para conocer en profundidad el mercado. Otro asunto vital es la viabilidad 
económica y financiera, que nos servirá para establecer si es posible o no tirar adelante 
el proyecto.  
 
Abstract  
 
The objective of the Final Degree Project is to elaborate a Business Plan about a 
company, which it is dedicated to the development of interactive books for Android 
devices. Books where you decide the course of history through decisions, becoming the 
main protagonist. In addition, the application uses audiovisual resources which increase 
the reader’s immersion. The main purpose is to encourage and promote reading as a fun 
and interesting activity.  
 
The project covers topics such as the environment and sector analysis, the Marketing 
plan, and more technical aspects such as the plan of operations, which includes the 
interface design through mockups. Another vital issue is the economic and financial 
viability, which will serve to establish whether it is possible or not go ahead with the 
project.  
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Prefaci o pròleg  
 
 
El treball es basa en realitzar un pla d'empresa sobre un projecte dedicat al 
desenvolupament d'aplicacions enfocades a l'àmbit de la cultura. Per què d'aquest tema? 
Degut principalment a la pèrdua d'hàbits de lectura (especialment per part dels joves), 
com indiquen diversos estudis i articles que citarem durant el desenvolupament del 
treball, ja sigui per falta d'interès, temps, entre d'altres raons. L'objectiu d'aquestes 
aplicacions o llibres digitals, pensats per dispositius mòbils i tauletes, és incentivar la 
lectura incloent nous elements tecnològics que siguin capaços d'atreure a més públic, els 
quals explicaré a continuació i que es podrien considerar com avantatges competitius.  
  
Un aspecte molt important és la interacció. L'usuari decideix el rumb que pren la 
història mitjançant decisions (narrativa no-lineal). A més, s'utilitzen recursos 
audiovisuals per augmentar  la immersió del lector. Per exemple, incloure la música o 
els sons adequats en un moment de tensió, o  la possibilitat  de veure imatges  sobre 
aspectes rellevants de la història. Aquestes característiques tenen com a objectiu oferir 
una millor experiència al llegir.  
També s'inclouria un factor social. Un cop el lector ha finalitzat el llibre, podrà 
consultar totes les decisions que ha pres i comparar-les amb altres usuaris.  
 
Encara que el mercat al qual ens dirigim és extens i format per diversos perfils, és al 
sector dels més joves on més rendiment es pot extreure, com una eina per fomentar i 
potenciar la lectura des de ben petits.  
 
Un avantatge de la tecnologia emprada es reflecteix en preus més atractius respecte el 
format físic. Al tractar-se d'un producte digital, els costos referents  a processos com la 
impressió, distribució o comercialització són molt menors, a diferència del format en 
paper.   
 
El propòsit estratègic es basa en l'ànim de lucre com a empresa: produir bens o capital 
superior al de la pròpia inversió.  
 
Però, per què és necessari realitzar un pla d'empresa? Es tracta d'un document que recull 
tots els elements importants que cal tenir en compte alhora de posar en marxa un 
projecte empresarial. Permet establir objectius, identificar incerteses i riscos, aconseguir 
finançament, entre d'altres. En definitiva, volem saber si el nostre projecte és viable o 
no.  Al tractar-se d'un projecte que pot generar incertesa  degut a la poca presència 
d'aplicacions de lectura semblants, és vital fer un pla d'empresa per estudiar la seva 
viabilitat.  
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A continuació llistem les fases de les que consta el projecte, explicant de forma breu el 
seu contingut: 
 

• Descripció de la idea i de l'oportunitat de negoci. En aquest apartat expliquem el 
per què de l'aplicació, d' on sorgeix, quina és la necessitat que cobreix. Es 
presenta el producte i s'expliquen les característiques que el defineixen, 
ressaltant els aspectes innovadors i avantatges competitius.  

 
• Anàlisi de l'entorn i del sector. Consisteix  en una sèrie de factors externs que 

influeixen en la presa de decisions de l'empresa. L'anàlisi també inclou l'estudi 
dels competidors i proveïdors del sector.  
 

• Anàlisi de mercat. Es tracta de concretar a quin segment de mercat ens dirigim. 
Quin tipus de client es pot interessar en el nostre producte? Per què? Què els 
ofereix? És necessari estudiar els hàbits de compra dels consumidors per 
adequar el nostre producte a les seves necessitats.  

 
• Pla de màrqueting. Volem seduir a clients i incitar que comprin el nostre servei. 

El màrqueting s'ocupa de promocionar el producte mitjançant publicitat, 
promocions, polítiques de descomptes i rebaixes, etc.  
 

• Organització i recursos humans. S'estableixen llocs de treball, salaris i les 
jerarquies dins l'estructura de l'empresa. També es defineixen els processos de 
selecció i contractació.  

 
• Pla d'operacions. Inclou totes les despeses i inversions de recursos necessaris 

(tant materials com humans): maquinària, instal·lacions, política de pagaments, 
etc. També és demana la descripció tècnica del producte, de les operacions 
involucrades i de la tecnologia emprada.  

 
• Aspectes legals. Tots aquells tràmits necessaris per constituir legalment 

l'empresa (permisos, llicències, documentació, etc.).  
 

• Viabilitat econòmica i financera. Es tracta d'un apartat imprescindible en un pla 
d'empresa on s'estudia la viabilitat financera del projecte. Per això, es reuneixen 
de forma ordenada i temporal les dades referents a ingressos i despeses al llarg 
de 3 anys. S'analitzaran en detall els següents documents:  
 
 Pla d'inversions 
 Pla de finançament 
 Estat de tresoreria provisional 
 Compte de resultats provisional  
 Balanç provisional 
 Anàlisi del punt d'equilibri 
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• Riscos i plans de contingència. Com s'hauria d'actuar en una situació delicada o 
perillosa per l'empresa? Els plans de contingència contenen formes de procedir, 
o alternatives, en cas de presentar-se un escenari complicat.  

 
• Estratègies de creixement i desenvolupament. Quines decisions es prendran de 

cara al futur? Es tracta de línies d'actuació a  llarg termini, sense data 
determinada.  

 
Per tal de veure desglossat el projecte d'una forma més visual, a continuació presentem 
el WBS. La primera part correspon als aspectes que defineixen el que es vol fer:  
 

 

 
 

Fig. 1. Distribució del projecte I 
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La segona part explica com es farà:  
 

 
Figura 2. Distribució del projecte II 

 
Tots els aspectes descrits durant el prefaci seran explicats detalladament durant el 
progrés del treball. Respecte a l'equip promotor, la persona que liderarà el projecte 
empresarial serà Xavier Vivancos, enginyer d'enginyeria en Sistemes Audiovisuals i la 
persona que ocuparà la gerència de l'organització. Encara que ens dediquem al 
desenvolupament de més d'una aplicació de lectura (cada llibre n'és una), a partir d'ara 
ens dirigirem a elles en singular, per simplificació. 
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EMPRENEDOR  
 
A continuació incorporem una petita descripció de l'emprenedor encarregat de tirar 
endavant el projecte.  
 

 
Xavier Vivancos Garcia 

D' Hospitalet de Llobregat, estudiant d'Enginyeria 
en Sistemes Audiovisuals a la Universitat Pompeu 
Fabra. Després de cursar assignatures referents a 
Gestió d'Empresa i Innovació es va sentir amb 
ganes d'iniciar el seu propi projecte empresarial 
sobre llibres interactius. 
 
Com a aficions, amant del basquetbol (jugant en 
equip des de ben petit) i l'esport en general, els 
videojocs,  el cine i la música.  
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1. IDEA I OPORTUNITAT DE NEGOCI  
 
1.1  Per què? 
 
Diversos mitjans nacionals1 fan referència a un estudi del CIS2 on  s'expliquen els  
hàbits de lectura a l'estat espanyol. Una de les dades significatives és que una de cada 
tres persones no llegeix mai o quasi mai, majorment per falta de temps o interès. A més, 
al llarg de l'últim any la recaptació i els hàbits de compra han disminuït3.    
 
Aquestes notícies també es poden extrapolar a altres països, convertint-se en un 
problema més global. Medis internacionals de prestigi han fet ressò sobre aquesta 
carència de la societat: mitjans anglesos 4 asseguren que menys d'una quarta part dels 
joves llegeixen de forma freqüent, preferint en canvi la utilització de xarxes socials. És 
aquí on sorgeix l'oportunitat de negoci, la necessitat que cal cobrir. Per això plantegem 
una eina innovadora que sigui capaç de renovar el sector mitjançant elements 
tecnològics, pensada per tauletes i dispositius mòbils.  
 
Es pot entendre el seu llançament per tauletes, donat que es tracta d'una de les 
plataformes més populars pensada per llibres digitals. Però per mòbils? Ho analitzem: 
 

• Tothom té un mòbil! Si volem maximitzar les vendes haurem de llançar 
l'aplicació per una plataforma prou coneguda. No tothom té una tauleta, o un 
llibre electrònic, però la gran majoria de població si disposa d'un mòbil.  

 
• Immediatesa i comoditat. Sempre portem el mòbil a sobre i per tant podrem 

llegir quan i on ens vingui de gust, sense necessitat de carregar amb llibres 
pesats o dispositius electrònics més complexos.  

 
 
 
 
 
 

1 EL PAÍS: el periódico global [en línia]. Madrid: Sección de cultura de EL PAÍS, cop. 2015. 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/08/actualidad/1420721604_628302.html>  [Consulta: 12 
octubre 2015] 
 
2 CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas [en línia]  
<http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html>   [Consulta: 12 octubre 2015] 
 
3 EL PAÍS: el periódico global [en línia]. Madrid: Sección de cultura de EL PAÍS, cop. 2015. 
< http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/14/actualidad/1405317133_980091.html>    [Consulta: 12 
octubre 2015]  
 
4 Daily Mirror [en línia]. London: Technology & Science, cop. 2015. 
<http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/technology/fewer-quarter-teenagers-read-books-
6444210>  [Consulta: 6 octubre 2015] 
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Segons un article d'un rotatiu americà5 el futur de la lectura digital passa pels mòbils, 
argumentant que el número de persones que utilitzen aquests dispositius per llegir ha 
augmentat els últims anys. També destaca com aquest creixement obliga als editors a 
plantejar-se la forma de dissenyar i comercialitzar els llibres.  
 

 
Figura 1.1. Lectors al mòbil6 

 
Donat que es tracta d'una aplicació on la interacció és vital, no serà llançada per llibres 
electrònics (eBook), ja que es tracten de dispositius que no utilitzen aquest tipus de 
recursos.  
 
El sector al qual es dirigeix no dependrà tant de l'aplicació, si no del tipus de llibre i del 
seu contingut. Si es tracta d'una novel·la de drama o policíaca, potser serà més adient 
per un públic més adult, com també si conté llenguatge inadequat, violència, sexe, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 The Wall Street Journal [en línia]. New York: Arts | Books, cop. 2015. 
< http://www.wsj.com/articles/the-rise-of-phone-reading-1439398395>  [Consulta: 6 octubre 2015] 
 
6 Mcleod, Kagan. The Rise of Phone Reading. 2015.   
< http://www.wsj.com/articles/the-rise-of-phone-reading-1439398395>  [Consulta: 6 octubre 2015] 
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1.2 Descripció de la idea  
 
Es tracta d'una aplicació de lectura pensada per cobrir la necessitat explicada 
anteriorment. Per això, conté diversos elements poc convencionals fins ara que serviran 
per atreure a diferents perfils d'usuaris.  
 
Cal concretar que es tracta d'una aplicació enfocada purament a la lectura. Encara que 
inclou característiques extra, totes elles estan dirigides en millorar l'experiència del 
lector. No és un joc de rol, ni inclou combats, tirades de daus o millora d'aptituds. 
Bàsicament per dues raons: 
 

• La inclusió excessiva d'elements visuals i altres funcionalitats deixarien la 
lectura en un segon pla. L'usuari estaria més preocupat per pujar de nivell al seu 
personatge, o per aconseguir un determinat objecte, que no per llegir amb 
deteniment i concentració. Precisament llancem aquesta aplicació per cobrir la 
necessitat de falta de lectura.  

 
• Perdríem a molts clients. És poc probable que una persona que ronda la trentena 

tingués interès en una aplicació d'aquest tipus. Només sortiríem guanyant en el 
sector juvenil.  

 
És a dir, tot gira en torn a la lectura. Pretén fer més fàcil i atractiva l'activitat de llegir, 
afegint suficients funcionalitats per considerar-la una aplicació de lectura poc 
convencional, però sense arribar a ser catalogada com un videojoc.  
 
Els llibres s'aniran llançant de forma individual i separada a Google Play Store, sense 
necessitat d'una biblioteca on es vagin emmagatzemant. Per què? Al principi 
disposarem de pocs llibres, per tant, no seria pràctic el desenvolupament d'una aplicació 
que servís per anar acumulant tots ells. En un futur, quan el número de llibres i la nostra 
capacitat de producció incrementi, es valorarà la possibilitat d'incorporar una biblioteca. 
L'usuari tindrà la possibilitat de fer cerques segons categories, preus, antiguitat, etc. com 
també l'opció de puntuar i  escriure comentaris.  
 
a) Narrativa no-lineal 
 
Els llibres de l'aplicació no seguiran l'estructura bàsica d'una història. Pel contrari, 
apostaran per dotar d'un major grau d'immersió al lector, qui serà el principal 
protagonista  i prendrà les decisions que aniran donant forma al desenvolupament de la 
narració. Veiem amb més detall les diferències:  
 

• Una narració lineal està formada principalment per tres parts: inici, nus i 
desenllaç. Els esdeveniments avancen de forma unidireccional i 
cronològicament. 
 

 
Figura 1.2. Estructura d'una narració lineal 
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• La narració no-lineal no segueix el patró temporal predeterminat, sinó que altera 
l'ordre dels esdeveniments. Utilitza recursos com els records (flashback), trames 
paral·leles, somnis,  etc. Les històries poden ser multidireccionals, donant la 
possibilitat a l'usuari d'escollir el camí que consideri oportú. L'estrutura inferior 
podria correspondre a una pel·lícula que comença pel final, per exemple.  
 

 
Figura 1.3. Possible estructura d'una narració no-lineal 

 
Per què la narració no-lineal? La interacció entre l'usuari i el sistema incrementa el grau 
d'immersió, fent-te sentir part de la història. Les comparacions amb els videojocs són 
inevitables i de tots és sabut l'èxit que tenen actualment. Molts d'ells utilitzen la presa de 
decisions, subtrames, o mòns oberts on l'usuari pot explorar lliurement sense guiar-se 
per un ordre predeterminat. Tanmateix, com hem explicat al principi, no volem incloure 
masses elements que recordin a videojocs o jocs de rol, ja que desviarien l'atenció de la 
lectura.  Amb la narració no-lineal, la lectura podria passar de ser una activitat 
concebuda com aburrida per molts, a divertida i atractiva.  
 
La narrativa no-lineal és àmplia i existeixen diferents tipus. Tanmateix, per simular les 
decisions que pren el lector i com es bifurca la història ens interesa la narrativa 
ramificada  (branching storylines). La estructura té el següent aspecte:  
 

 
Figura 1.4. Narrativa ramificada 
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Cada node representa un punt on el lector decideix. Encara que en aquest exemple la 
història es divideix sempre en dos camins, es poden utilitzar els que convinguin. Totes 
les rutes terminen en un final únic, conseqüència de les decisions preses durant la 
narració. Es podria realitzar un símil amb les branques d'un arbre.  
 
Però, quin es el principal problema d'aquesta estructura? Posem per exemple que tenim 
dues opcions per cada decisió (com en el cas de la figura 1.4). El nombre de camins 
incrementa de forma exponencial per cada decisió presa, tenint fins a 16 finals. Per una 
part, augmenta el número d'opcions i el lector sempre podrà rellegir per descobrir totes 
les possibilitats. Pel contrari, és costós i complex! Només per històries amb poques 
decisions pot ser viable.  
 
Quina solució podem oferir? Convergir diversos camins en un mateix node (narrativa 
paral·lela). Què aconseguim amb això? Continuar la història amb un número manejable 
de branques.  
 

 
Figura 1.5. Narrativa paral·lela 

 
Encara que solucionem el problema d'excessius camins, les decisions perden pes. Sigui 
quina sigui l'elecció del lector, aquesta acabarà en el mateix punt. Per exemple, suposem 
que els protagonistes d'una història han d'arribar a una localització concreta i tenen dues 
opcions: anar pel bosc o per una cova. Encara que es tracten de decisions diferents, les 
dues convergiran en el mateix punt.  
 
Hauríem de trobar una forma de poder fer històries amb suficients decisions per crear 
una bona experiència interactiva, però sense que comporti un gran cost i complexitat 
elaborar-les. La solució passa per combinar les dues narratives: encara que la paral·lela 
sempre desemboca en els mateixos punts, aporta varietat i manté un factor vital en 
aquesta aplicació, com és la interacció. La narrativa ramificada ens permetiria realment 
canviar la història, arribant a diferents desenllaços.  
 
La complexitat de les estructures narratives dependrà dels recursos a l'empresa. A 
mesura que increment el número d'escriptors i guionistes podrem elaborar històries més 
enrevessades, amb més possibilitats i decisions per part dels lectors, desembocant en 
múltiples finals.  
 
A part de la interacció que ofereixen les decisions, un altre objectiu és plantejar dilemes 
al lector. Volem que les decisions no siguin fàcils de prendre i que el lector pensi en les 
conseqüències, que es plantegi la moralitat i ètica dels seus actes. Un cop l'usuari pren 
una decisió, no hi ha volta enrere! 
 
 
 
 
 

 7 



 

b) Recursos audiovisuals  
 
Per tal d'augmentar encara més la immersió del lector fins al punt de sentir-se submergit 
a la història utilitzem recursos audiovisuals.  
 
Els sons acompanyaran constantment al lector, estant en sincronització amb el que 
succeix a cada pàgina. Per tant, si es vol disfrurar d'una millor experìencia, serà 
fonamental l'ús d'auriculars.  A continuació expliquem diferents usos: 
 

• So ambient. Contextualitzen la narració i situen a l'oient. Per exemple, el so de la 
pluja, el vent, una ciutat sorollosa, etc.  
 

• Música. En funció dels sentimens que transmet la història en determinats 
moments, fer ús de composicions musicals alegres, tristes, èpiques, etc. Per 
exemple, música que inspiri por en una escena de terror, o tristesa per la mort 
d'un personatge.  
 

• Efectes sonors utilitzats de forma puntual en situacions concretes. Per exemple, 
en un llibre de por: una porta obrint-se, passes que s'aproximen, cops, veus, 
murmulls, etc.  

 
L'aplicació també utilitzarà il·lustracions que acompanyin el text. En funció del llibre, 
seràn de caràcter més infantil o pel contrari més adultes. 
 
c) Factor social  
  
Un cop el lector ha finalitzat un llibre de l'aplicació, aquesta li mostrarà un resum de 
totes les decisions que ha pres durant la narració. A més, les podrà comparar amb la 
resta d'usuaris. Es tracta d'un recurs per consultar estadístiques. Potser has triat una 
decisió que un percentatge molt petit d'usuaris ha escollit, o pel contrari, coincideixes 
amb la majoria. 
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1.3 Missió, visió i valors  
 
La missió defineix la nostra labor en el mercat. Què fem? Quin es el nostre negoci? 
D'on sorgim? La nostra idea neix d'una necessitat cultural, com es la pèrdua dels hàbits 
de lectura segons informen diversos mitjans. Per tal de capgirar aquest panorama ens 
dediquem a la publicació de llibres digitals i interactius. Llibres innovadors, amb 
elements distintius i atractius sorgits gràcies a l'ajuda de la tecnologia. L'objectiu és 
recuperar públic desencantat amb la lectura (essencialment joves), com també atreure a 
lectors habituals, entre d'altres perfils.  
 
La visió estableix les metes que ens proposem de cara al futur. Quines expectatives 
tenim? El nostre objectiu és consolidar-nos com una empresa a tenir en compte a nivell 
nacional, per més endavant poder competir amb petites marques internacionals. Fer-nos 
un lloc entre les grans aplicacions de lectura seria el repte final.  
 
Per tal d'aconseguir que l'empresa sigui sostenible és necessari descriure els valors. Per 
què el client està disposat a pagar? Els valors defineixen  l'empresa, com també a 
treballadors i dirigents de la mateixa. A continuació els llistem:  
 

• Compromís i responsabilitat. Compliment a temps de les tasques assignades.  
 

• Treball en equip. L'empresa està formada per treballadors de diferents perfils i 
habilitats (guionistes, informàtics, etc.) i sense col·laboració és impossible 
arribar enlloc.  

 
• Ètica. Inclou la lluita contra la discriminació (raça, color, sexe, etc.) i la 

corrupció, defensa les necessitats i drets dels treballadors i fomenta el respecte a 
l'empresa, entre d'altres.  

 
• Qualitat. Oferir un producte que satisfaci les necessitats dels clients.  

 
• Il·lusió per seguir creixent i innovant com a empresa, assolir reptes i proposar-se 

nous objectius. 
 

 
     Figura 1.6. Missió, visió i valors 
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1.4 Avantatges competitius 
 
La sostenibilitat de l'empresa també depèn dels avantatges competitius del producte. És 
a dir, per què ens compraran a nosaltres i no a la competència? Què es allò què ens fa 
diferent de la resta? 
 

• Comoditat i immediatesa. Possibilitat de llegir on i quan vulguis. 
 

• Major grau d'immersió del lector. Possibilitat d'escollir el seu propi camí i la 
utilització de recursos audiovisuals.  

 
• El format digital abarateix els costos.  

 
• L'aplicació no tanca portes a cap gènere (drama, infantil, fantasia, terror, etc.). 

Tothom podrà trobar llibres del seu gust.  
 
 
1.5 Nom i logotip 
 
El nom sorgeix d'una combinació entre dues paraules: llibre i aventura.  
 

 
Figura 1.7. Nom 

 
El logotip mostra un arbre emergint d'un llibre. Les ramificacions representen els 
diversos camins que el lector pot escollir durant la història.  
 

 
Figura 1.8. Logotip  
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2. ANÀLISI DE L'ENTORN I EL SECTOR 
 
2.1  Entorn 
 
L'entorn està format per tots aquells factors externs a l'empresa que influeixen en les 
decisions i resultats de l'organització. No són controlables, però és important identificar-
los per tal d'aprofitar oportunitats o amenaces.  A continuació realitzem un anàlisi dels 
diferents tipus de factors. 
 
a) Factors legals 
 
Quins elements s'han de tenir en compte a l'hora de constituir la nostra empresa? La 
responsabilitat, el número de socis i el capital social. 
 

• Responsabilitat. Els accionistes d'una empresa poden ser responsables de tot el 
deute o d'un cert percentatge del mateix. En funció d'això distingim dues classes 
de responsabilitat. 
 
 Limitada. Els socis fan front als deutes amb les seves aportacions al 

capital social, i no amb tot el seu patrimoni. És a dir, la responsabilitat 
dels socis es limita exclusivament al capital aportat per cadascú. En cas 
de fracàs empresarial només es perdrà la inversió realitzada, sense 
incloure béns personals.  
 

 Il·limitada. Els deutes es paguen amb el tot el patrimoni dels socis, en 
oposició de la responsabilitat limitada.  És el cas d'un empresari 
individual (autònom) o d'una Societat Civil, per exemple.  

 
• Capital social. Es tracta de la suma de totes les aportacions inicials dels socis per 

dur a terme la creació de l'empresa. En alguns casos no s'exigeix un mínim legal 
de capital, mentre que per altres és necessària una contribució mínima.  

 
Segons aquests elements es pot establir una classificació de tipus d'empreses7. Nosaltres 
decidim posicionar-nos jurídicament com una Societat de responsabilitat Limitada (SL). 
Per què? Bàsicament per no arriscar més del que invertim, i amb més raó tractant-se 
d'una empresa nova i petita.   
 
Aquest tipus d'empresa necessita un mínim d'un soci i el capital social no podrà ser 
inferior a 3.000 €. Els factors legals també inclouen la presentació d'una escriptura de 
constitució de la societat i la seva posterior inscripció al Registre Mercantil, com també    
el compliment de diversos tràmits (Agència Tributària, Seguretat Social, Patents i 
Marques, etc.).  
 
 

7 CIRCE. Centro de Información y Red de Creación de Empresas [en línia]. Madrid: Ministerio de 
Industria, Energia y Turismo. 
< http://portal.circe.es/es-ES/emprendedor/CrearEmpresa/Paginas/FormasJuridicas.aspx>   [Consulta: 16 
novembre 2015] 
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No es realitzarà cap protecció del servei (patent) perquè altres empreses ofereixen  
aplicacions semblants a la nostra. És cert que ens distingim d'elles en algunes 
característiques  i funcionalitats, però en general no disposem de signes distintius clars. 
El nom comercial sí serà protegit mitjançant la certificació de denominació social. 
 
Defensarem també totes les creacions artístiques sorgides de la nostra marca mitjançant 
els drets d'autor (copyright), ja siguin imatges, logotips, fragments dels llibres, etc. 
Només es consentirà la distribució  d'aquests elements per part de terceres persones 
sempre i quan tinguin el consentiment de l'autor. Una altra normativa que s'aplicarà fa 
referència a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), 
garantint així la confidencialitat dels usuaris.  
 
b) Factors socioculturals  
 
Fan referència a models culturals i característiques demogràfiques d'una societat. És 
responsabilitat de l'empresa anticipar-se a possibles canvis socials i culturals que puguin 
condicionar la conducta del consumidor. En cas de ser favorables poden ser vistos com 
una ocasió per fer negoci. Pel contrari, l'empresa haurà d'adaptar-se a un nou entorn per 
satisfer les exigències dels clients.  A continuació expliquem alguns elements a tenir en 
compte: 

 
• Valors socials. En referència a l' ètica i moralitat de l'empresa. La relació i 

actitud de l'empresa envers els clients, treballadors, altres entitats, etc. Una 
organització que pren decisions immorals tindrà una imatge negativa en la ment 
del consumidor i de ben segur que condicionarà la seva conducta. La nostra 
empresa aposta per l'ètica, sent un dels seus valors.  

 
• Nivell educatiu. Un major grau de formació dels clients es tradueix generalment 

en un increment del consum de productes culturals.  
 

• Demografia. Aspectes com el sexe, edat, densitat de població, natalitat, 
mortalitat, etc. formen part dels factors socioculturals. Imaginem una empresa 
que es dedica a la comercialització de productes per nadons. Hauran d'assegurar-
se que la zona on volen establir el negoci tingui una alta natalitat per extreure el 
màxim rendiment. La nostra aplicació pot anar dirigida a gent de diferents edats 
i sexes, encara que és al públic infantil i adolescent on podem obtenir més 
beneficis.  

 
També influeixen les modes, gustos, estils de vida, etc. Al dependre de tants elements es 
tracta d'un factor volàtil i difícil de preveure.  
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c) Factors econòmics 
 
L'estat de l'economia influeix en les inversions i el nivell de producció d'una empresa, 
com també en el consum dels clients. En temps de recessió, els consumidors es limiten 
als productes essencials i les empreses  redueixen la inversió, producció i contractació. 
En funció de la salut econòmica, cada estat prendrà diferents decisions polítiques que 
afectaran indirectament a la forma d'actuar de  les empreses. Els impostos, regulats per 
la política fiscal, representen un factor important. Una disminució dels impostos 
comporta un augment dels beneficis (més consumidors) i en conseqüència, es podran 
realitzar més inversions. També influeixen elements com la inflació, interessos, entre 
d'altres.  
 
Encara que la pitjor època de la crisi financera hagi terminat, tampoc es pot dir que la 
situació actual estigui per tirar coets. Segons una estimació de la Comissió Europea, 
Espanya és el cinquè país de la zona euro que menys creix des de 20118. Davant 
d'aquest escenari incert i tenint en compte que dirigim una empresa nova i petita, és 
convenient no realitzar grans inversions que puguin posar-nos en risc de fallida. Fins 
que no es capgiri el panorama actual tampoc podrem augmentar el nivell de producció.  
 
d) Factors tecnològics 
 
Avuí en dia la tecnologia a les empreses és vital: tenir-ne no t'ofereix cap avantatge 
competitiu (tothom en fa ús!), però no tenir-ne et deixa fora del mercat. La nostra 
empresa s'ocuparà dels següents factors:  
 

• Seguir l'evolució de la tecnologia en el nostre sector. Els canvis tecnològics 
poden originar l'aparició de nous processos, canals de distribució, etc. És 
important fer un seguiment dels avenços i analitzar si podrien millorar  
l'eficiència de l'empresa. Per tant, serà fonamental l'adaptació a canvis 
tecnològics. 

 
• Apostar per la investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i). Realitzar 

inversions per adquirir coneixements que permetin aplicacions pràctiques o 
desenvolupament de nous productes o processos. L'objectiu és augmentar la 
innovació de l'empresa, i en conseqüència els beneficis. Tanmateix, és poc 
viable donada la situació actual, on la falta de fons obliga a la desaparició de 
grups d'investigació9. Només seria possible en cas d'una millora econòmica.  

 
La nostra empresa haurà de disposar dels serveis tecnològics necessaris pel 
desenvolupament del producte (equipament informàtic, software, etc.). La utilització de 
xarxes de comunicació serà important per anunciar novetats, fer publicitat o rebre 
feedback dels usuaris.  
 

8 EL PAÍS: el periódico global [en línia]. Madrid: Sección de economía de EL PAÍS, cop. 2015. 
< http://economia.elpais.com/economia/2015/11/07/actualidad/1446927733_716615.html>   [Consulta: 
18  novembre  2015] 
 
9 EL PAÍS: el periódico global [en línia]. Madrid: Sección de opinión de EL PAÍS, cop. 2015. 
< http://elpais.com/elpais/2015/11/12/opinion/1447351472_455950.html>   [Consulta: 18  novembre 
2015] 
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A continuació veiem resumits els factors de l'entorn:   
 

 
 

Figura 2.1. Entorn 
 
2.2 Sector 
 
Es tracta de l'entorn més pròxim a l'empresa i té una influència directa en l'activitat 
habitual d'aquesta. Nosaltres pertanyem a la branca que es dedica al desenvolupament 
d'aplicacions mòbils, en concret de lectura. Fem un cop d'ull a algunes dades a nivell 
nacional sobre el sector dels llibres digitals. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 Variació 

Llibres digitals 12.948 18.339 20.708 20.655 20.263 -1,9 
Representació sobre el total 11,3 16,4 19,8 23,2 22,3 -0,9 punts 

Taula 2.1. Producció de llibres digitals10 
 
Encara que la producció hagi disminuït el 2014, la tendència que s'observa al llarg dels  
anys és un increment de la comercialització de llibres digitals.  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 Variació 
Facturació (milions d' €) 51,2 70,5 72,6 74,2 80,3 8,1% 
Quota de mercat 1,6 2,4 2,6 3,0 3,7 0,7 punts 

Taula 2.2. Facturació i quota de mercat (mateixa font) 
 

En quant a facturació i quota de mercat els patrons es repeteixen: la propensió indica un 
augment a mesura que transcorren els anys. El format en paper representa més quota, 
encara que la facturació pateix el procés contrari,  disminuint de forma substancial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Observatorio de la Lectura y el Libro [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
< http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-
informes/elaborados-por-el-observatoriolect.html>  [Consulta: 20 novembre 2015] 
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L'ultima taula que mostrem fa referència a la comercialització dels llibres digitals en 
funció dels dispositius, expressada en percentatges de facturació. 
 
 %2009 %2010 %2011 %2012 %2013 %Variació 
Ordinadors  67,7 68,1 74,1 49,2 21,4 -27,8 
EReaders 12,6 24,2 17,8 38,1 21,6 -16,6 
Tabletes  - 2,8 1,8 5,2 6,1 0,8 
Streaming / Online - 2,4 2,3 4,4 48,6 44,3 
Mòbils / PDA 0,6 0,8 1,5 1,8 1,0 -0,8 
Altres 19,1 1,7 2,5 1,3 1,3 0,0 

Taula 2.3. Facturació segons dispositius (mateixa font) 
 
Els dos dispositius que ens interessen (tauletes i mòbils) han augmentat la facturació al 
llarg dels anys, encara que segueixen representant un petit percentatge.  
 
A continuació analitzarem els diferents factors que influeixen en el nostre sector.  
 
 
a)  Barreres d'entrada i sortida  
 
El creixement d'un sector incrementa el número de competidors que lluiten per un 
mercat en comú. La rivalitat obliga a diferenciar el producte (avantatges competitius) i a 
realitzar fortes campanyes publicitàries. No estar a l'alçada de les circumstàncies et pot 
obligar a renunciar. Si una empresa vol abandonar o canviar de sector haurà de fer front 
a una sèrie d'obstacles o barreres de sortida. En el nostre cas ens podríem trobar amb les 
següents dificultats:  
 

• Com a empresa haurem de complir una sèrie de compromisos amb els 
proveïdors, treballadors, entitats financeres, etc. Si ens retirem del mercat amb 
contractes vigents, aquests suposaran costos elevats per l'empresa. 

 
• Què passarà amb tot l'equipament? (màquines, ordinadors, software 

especialitzat, etc.) L'empresa l'haurà de vendre o reconvertir, en cas de dedicar-
se a un altre sector. Tanmateix, al tractar-se de material específic, la poca 
demanda podria dificultar la venta.  

 
• Decisions del govern. Potser l'estat es nega a una sortida del mercat degut a la 

pèrdua de llocs de treball.  
 
El mateix succeeix quan una empresa entra en el sector, convertint-se en un nou 
competidor. En aquest cas,  les complicacions que l'organització ha de superar 
s'anomenen barreres d'entrada. En el nostre cas serien les següents: 
 

• El capital social de mínim 3.000 € per constituir la Societat de Responsabilitat 
Limitada. 

 
• Factors legals. Presentació d'una escriptura de constitució de la societat i la seva 

posterior inscripció al Registre Mercantil, com també  el compliment de diversos 
tràmits: Agència Tributària, Seguretat Social, certificats, llicència d'activitat a 
l'Ajuntament, inscripció en organismes oficials i registres, etc.  
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• Economies d'escala. Les empreses experimentades produeixen a un menor cost 

(learning by doing). Això serà un problema com a mínim a curt termini, ja que 
la nostra empresa no es pot permetre aquests preus.  

 
• Diferenciació del nostre producte respecte la competència. També és fonamental 

la cerca de proveïdors i canals de distribució.  
 
b) Competència  
 
El nostre producte es situa a mig camí entre un llibre i un gamebook . Amb suficients 
elements per no ser considerada una aplicació de lectura convencional, però mantenint 
la lectura com a eix principal. Un gamebook és una barreja entre llibre i videojoc, on 
l'usuari participa en combats, puja de nivell, aprèn habilitats, etc. Com hem comentat al 
primer apartat, aquests elements es distancien del nostre objectiu principal: afavorir i 
incentivar el creixement de la lectura. Són massa semblants a videojocs i creiem que 
això deixa a la lectura en un segon pla. Tanmateix, ens trobem en el mateix sector al ser 
considerades les dues com aplicacions de lectura interactives, i haurem de competir 
contra elles per aconseguir clients majorment adolescents. 
 

 
Figura 2.2. On estem? 

  
Per suposat, haurem de competir amb les aplicacions de lectura convencionals, dirigides 
a un públic més extens. També formem part del mateix sector, sent les dues aplicacions 
de lectura. 
 

   
  Figura 2.3. Competència
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A continuació farem un estudi de la competència del sector en el qual ens trobem, tant a 
nivell nacional com internacional:  
 

• Cubus Games11. Empresa d'Igualada fundada el 2014 per quatre amics: un 
dissenyador, un informàtic, un músic i un escriptor. Dedicada al llançament  de 
llibres interactius o gamebooks dirigits als mercats d'Apple i Android, amb un 
preu de 3,99 € i 2,99 € respectivament. Fins ara en tenen cinc, l'últim d'ells 
disponible des de desembre del passat any. Disponibles en anglès i el primer 
també en castellà, però van  canviar de decisió veient que el públic era 
majoritàriament anglòfil (Regne Unit i Estats Units). Finançament mitjançant 
Kickstarter.  

 
• Ecnaris Games12. Petit estudi barceloní creat per un grup d'amics el 2014 i 

dedicat al seu primer gran projecte: El destino de Ámbar. Es tracta d'un 
gamebook per dispositius Apple i Android a un preu de 2,99 € i 0,99 € 
respectivament. Disponible en anglès i castellà. Finançament amb 
crowdfunding. 

 
• Estudios DWI13. Empresa barcelonina experimentada dedicada al disseny gràfic, 

creació de webs, desenvolupament d'aplicacions mòbils, impressió i màrqueting. 
Entre les seves aplicacions es troba el gamebook de terror anomenat App 
Maldita, disponible per Apple i Android (1,99 € i 1,45 €). En anglès i castellà. 
Pròximament llançarà una de futbol.  
 

• Tin Man Games14. Empresa australiana (Melbourne) fundada el 2008 i dedicada 
al desenvolupament de gamebooks per iOS, Android i PC/MAC.  Segurament es 
tracta de la companyia amb més quota de mercat i facturació del sector de llibres 
interactius, donat la gran quantitat d'aplicacions llançades i treballadors de 
diferents perfils involucrats (programadors, editors, productors, il·lustradors, 
escriptors, músics, animadors, etc.). Només en anglès i preus variables: de 2 a 6 
€ aproximadament per Android, i 5,99 € per Apple.  

 
 
 
 
 
 

11 Cubus Games [en línia] 
< http://www.cubusgames.com/>  [Consulta:  18 novembre 2015] 
 
12 Ecnaris Games [en línia] 
< http://ecnaris.com/es/>    [Consulta: 18 novembre 2015] 
 
13 Estudios DWI [en línia] 
<http://estudiosdwi.com/>   [Consulta: 18 novembre 2015] 
 
14 Tin Man Games [en línia] 
< http://tinmangames.com.au/blog/>  [Consulta:  18 novembre 2015] 
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• inkle15. Empresa anglesa (Cambridge) fundada el 2011 per dos desenvolupadors 
de videojocs, dedicada als llibres interactius. En tenen dos: 80 Days? (Apple, 
Android, PC/MAC) i Sorcery!, dividida en tres entregues (Apple, Android, 
Kindle Fire). Només en anglès i preus variables: de 3 a 6 € aproximadament per 
Android, i 4,99 € per Apple. 

 
• Seiku16. Empresa espanyola (Tenerife) fundada el 2014 i dedicada al 

desenvolupament d'una biblioteca virtual de llibres interactius. Ho enfoquen 
com una eina per fomentar la lectura entre els nens. Encara no ha sortit al 
mercat.  

 
Podem extreure diverses conclusions a partir de l'anàlisi de les empreses dedicades a 
llibres interactius. Es tracta d'un sector emergent, sent la majoria de les empreses molt 
noves. Això ens convida a ser positius de cara a les perspectives de futur, sent un mercat 
en expansió i amb tot per descobrir. Un altre aspecte que crida l'atenció és la forma de 
finançament, on varies d'elles aposten per plataformes de recaptació de fons.  
 
Seguim amb l'anàlisi de la competència, en aquest cas amb unes poques aplicacions de 
lectura convencionals:  
 

• Google Play Books17. Aplicació desenvolupada per Google l'any 2011, 
disponible per iOS, Android i PC/MAC. Es tracta d'una biblioteca virtual que 
ofereix milions de llibres electrònics (també gratis!). Organitzats segons 
gèneres, novetats i top èxits.  

 
• Amazon Kindle18. Creada per Amazon, disponible per PC el 2009  i per iOS, 

Android i MAC el 2010. Idèntica funció que en el cas anterior.  
 

• Aldiko19. Fundada l'any 2009  amb seu a Hong Kong, Shanghai i Silicon Valley. 
Disponible per Android i pròximament per iOS.   

 
A l'apartat 12.1. Annex I mostrem una taula que conté resumides les dades de la nostra 
competència.  
 

15 inkle [en línia] 
< http://www.inklestudios.com/>  [Consulta:  18 novembre 2015] 
 
16 Seiku  [en línia] 
<http://www.seikutales.com/>  [Consulta: 18 novembre 2015] 
 
17 Google Play Books [en línia] 
< https://play.google.com/store/books>  [Consulta: 18 novembre 2015] 
 
18 Amazon Kindle [en línia] 
< https://www.amazon.com/gp/digital/fiona/kcp-landing-page?ie=UTF8&ref_=klp_mn >  [Consulta: 18 
novembre 2015]  
 
19 Aldiko [en línia] 
< http://www.aldiko.com/>  [Consulta: 18 novembre 2015] 
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La comunicació és vital: totes les empreses tenen web i xarxes socials. Només les més 
poderoses es poden permetre  canals de Youtube amb una certa activitat. 
 
A continuació mostrem un mapa de posicionament que ens mostra de forma orientativa 
les relacions entre la qualitat i el preu de la competència. No incloem Seiku al no haver 
comercialitzat encara la seva aplicació.   
 

 
Figura 2.4. Mapa de posicionament 

 
Nosaltres estem situats en el primer quadrant: alta qualitat i car. Al començament ens 
serà difícil ser competitius en preus, donat que haurem d'assegurar la rendibilitat de         
l' empresa. Per tant, serà fonamental tindre un factor de diferenciació per tal de reduir  la    
importància que els clients li donen als preus.  A mesura que anem guanyant 
experiència i beneficis, produirem a un menor cost (economies d'escala) i això 
comportarà una reducció en els preus dels nostres productes. 
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c) Productes substitutius  
 
Productes que busquen realitzar la mateixa funció en el mercat, satisfent idèntiques 
necessitats del consumidor, amb l'objectiu de substituir aquells ja consolidats. Provocats 
per diferents circumstàncies com els avanços de la tecnologia o la relació entre el preu i 
la rendibilitat, poden significar una amenaça. Per exemple, en la indústria de la música, 
els walkman van ser substituïts pels discman, que a la seva vegada van ser reemplaçats 
pels MP3, i així successivament.  Quan els productes substitutius estan disponibles a 
preus més baixos, obliguen a la resta de la indústria a reduir els seus per tal de no perdre 
clients.  
 
Una forma de minimitzar l'amenaça és diferenciant el teu producte de la resta 
(avantatges competitius). Si està concebut com únic i diferent per part dels 
consumidors, la desigualtat de preus no serà tant rellevant. Un altre aspecte a tenir en 
compte és la propensió del client a substituir. 
 
Donada la competència del nostre sector és altament probable l'existència de productes 
substitutius que puguin ser vistos com amenaces. Com a mesures a prendre, haurem 
d'estar pendents de les evolucions tecnològiques (factor tecnològic de l'empresa) i 
observar les tendències dels preus substituts.  
 
d) Clients 
 
Afecten de forma directa a l'empresa, representant la principal font de beneficis. Els 
consumidors poden exigir una disminució dels preus, com també major qualitat i 
prestacions. El seu poder dependrà de les característiques del sector: un producte 
fonamental en un mercat amb poca competència o productes substituts no influirà tant 
en les exigències dels clients, els quals no tindran gaires opcions per triar. En un sector   
amb diversitat i molta competitivitat s'hauran de tenir en compte les queixes i 
reclamacions dels clients, donat que en funció del seu nivell de satisfacció podrien 
decidir substituir-nos. També repercuteix la disponibilitat d'informació dels compradors.  
 
És important aconseguir un factor de diferenciació per tal de disminuir la importància 
del preu concebuda pels clients. L'objectiu és guanyar-nos la seva confiança i lleialtat. 
Com? Els valors i avantatges competitius poden jugar un paper destacat.  
 
d) Proveïdors  
 
Empresa o persones que es dediquen a oferir el seu servei a altres entitats. Ens poden 
proporcionar recursos econòmics com crèdits o capital, subministrament de béns i 
assistència en qualsevol procés de l'empresa on intervingui el nostre producte.   
 
Representen un factor important en el sector, podent amenaçar amb un increment dels 
preus o una disminució de la qualitat. El seu poder de negociació depèn del número de 
proveïdors en el mercat, de la importància del servei ofert en la nostra empresa, entre 
d'altres.  
 
 

 21 



 

La nostra empresa considera oportú contractar els serveis de proveïdors per realitzar les 
tasques referents al màrqueting i publicitat:  pàgina web, xarxes socials, imatge de la 
marca, campanyes publicitàries, promocions, etc. Per què? Al tractar-se d'una empresa 
petita estarem suficientment ocupats amb el desenvolupament i manteniment de 
l'aplicació, sense poder promocionar-la correctament. Tanmateix, la viabilitat 
econòmica d'aquesta decisió serà estudiada més endavant.  
 
A continuació farem un anàlisi de diferents empreses de publicitat que puguin prestar-
nos els seus serveis. Totes elles pròximes geogràficament per tal d'afavorir la 
comunicació.  
 

• Odisea Barcelona20. Fundada el 2001 per dos joves, avui en dia és una sòlida 
empresa de comunicació amb més de 12 anys d'experiència, un equip de 21 
professionals i amb clients de renom. Formada per treballadors de diferents 
perfils: directors d'art, dissenyadors gràfics i interactius, redactors, directors 
creatius, etc.  

 
• Taos21. Empresa barcelonina fundada el 1994 per tres clients. Realitzen serveis 

com assessoria publicitària, identitat corporativa, publicitat, màrqueting, 
promocions, esdeveniments, webs, xarxes socials i medis (premsa, ràdio, etc.). 

 
• Frescota22. Empresa de Barcelona fundada el 2008 i formada per 8 professionals. 

Es dediquen al disseny i desenvolupament web, estratègia en xarxes socials, 
disseny gràfic i interactiu,  vídeo i fotografia, aplicacions mòbils, entre d'altres. 7 
anys d'experiència realitzant campanyes per botigues, restaurants, productes i 
empreses de serveis.  

 
• Snoop23. Petita agència de publicitat independent de Barcelona. Realitzen 

campanyes de comunicació en qualsevol medi, apostant per la creativitat.  
 

• Tianvi24. Empresa barcelonina format per professionals de diferents àrees de la 
publicitat i dedicada al disseny gràfic, pàgines web, campanyes de llançament, 
màrqueting, posicionament natural, gabinet de premsa, vídeo i fotografia, 
productes promocionals i estratègia integral.  
 

A l'apartat 12.2. Annex II presentem una taula amb la informació de contacte de cada 
empresa (amb dues més) així com una mostra dels clients. 

20 Odisea Barcelona [en línea] 
<http://www.odisea-bcn.es/>   [Consulta: 20 novembre 2015] 
 
21 Taos [en línia] 
< http://www.taos.es/>  [Consulta: 20 novembre 2015] 
 
22 Frescota [en línia] 
<http://www.frescota.com/>  [Consulta: 20 novembre 2015] 
 
23 Snoop [en línia] 
< http://www.snoopbarcelona.com/>  [Consulta: 20 novembre 2015] 
 
24 Tianvi [en línia] 
< http://www.tianvipublicidad.com/> [Consulta: 20 novembre 2015] 

 22 

                                                 



 

 
De forma addicional serà necessari un servei que s'ocupi de realitzar les traduccions 
dels llibres a l'anglès. A continuació mostrem unes quantes empreses que podrien 
ajudar-nos a satisfer aquesta necessitat: 
 

• Traducciones Agora25. Agència de traducció amb més de 14 anys d'experiència i 
traduccions en 42 idiomes i de diferents caires: tècniques, econòmiques, 
jurídiques, mèdiques, científiques, etc. Amb un preu de 0.06 la paraula.  

 
• Alphatrad Spain26. Més de 35 anys d'experiència i àmplia presència 

internacional. Ofereixen altres serveis com revisions lingüístiques, doblatge de 
veu, subtitulacions, transcripcions àudio-vídeo, etc. Més de 35.000 traduccions 
realitzades de sectors diversos.  

 
• 1Global Translators27. Més de 15 anys oferint traduccions de diferents 

especialitats a un preu de 0,06 la paraula. Entre els seus valors destaca la 
màxima qualitat, la rapidesa i la puntualitat.  

 
• Traducciones Imposibles28. Fundada el 2004, empresa que ofereix serveis de 

traducció audiovisual, traducció editorial i gestió de projectes.  
 

• Interglossa29. Més de 20 anys d'experiència oferint serveis lingüístics en general. 
El seu treball es centra en la qualitat, flexibilitat, confidencialitat i un servei 
personalitzat que aporta un valor afegit.   

 
A l'apartat 12.2. Annex II presentem una taula amb la informació de contacte de cada 
empresa així com una mostra dels clients. 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 Traducciones Agora [en línia] 
< http://www.agorafs.com/>   [Consulta: 26 abril 2016] 
 
26 Alphatrad Spian [en línia] 
< http://www.alphatrad.cat/>  [Consulta: 26 abril 2016] 
 
27 1Global Translators [en línia] 
< http://www.1globaltranslators.com/>  [Consulta: 26 abril 2016] 
 
28 Traducciones Imposibles [en línia] 
< http://www.traduccionesimposibles.com/index.php>  [Consulta: 26 abril 2016] 
 
29 Interglossa [en línia] 
< http://www.interglossa.com/>  [Consulta: 26 abril 2016] 
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3. ANÀLISI DE MERCAT 
 
3.1 Públic 
 
L'objectiu d'aquest apartat és identificar el nostre públic, aquell que té una necessitat 
que no està coberta o que es pot satisfer millor. La nostra aplicació pretén combatre la 
falta de lectura, però també té com a finalitat atreure a altres perfils de clients. Volem 
dirigir-nos a: 
 

• Gent desencantada amb la lectura. El nostre projecte va dirigit majorment per 
cobrir la necessitat d'aquest sector. Gent que no té simpatia per la lectura, o que 
llegeixen per obligació o amb poca freqüència.  

 
• Lectors habituals, tant de format físic com digital. Aquesta secció inclou 

aquelles persones que vulguin iniciar-se en les noves tecnologies per llegir, com 
també aquelles que ja estan experimentades.  
 

• Gent que no llegeix per falta de temps. La immediatesa i comoditat de l'aplicació 
permet llegir en qualsevol lloc i moment: de camí a la feina, transports públics, 
en una sala d'espera, etc.  

 
Altres possibles perfils poden ser: curiosos per la tecnologia o clients que troben 
excessius els preus del format físic, entre d'altres. A continuació analitzarem unes dades 
a nivell nacional sobre part del nostre públic, pertanyents a un estudi30 realitzat a 1.000 
persones d'edat superior a 13 anys. 
 
Segons els resultats, a principis de 2014 un 47,6% de la població disposava de telèfons 
intel·ligents, mentre que un 16,7% posseïa tauletes.  
 

 %2011 %2012 %2014 
Smartphones 35,6 39,1 47,6 
Tauletes 5,7 11,8 16,7  

Taula 3.1. Augment dels dispositius mòbils 
  

Encara que no disposem de dades més recents, és molt probable que a dia d'avui  
aquests percentatges hagin incrementat encara més, donada la tendència al llarg dels 
anys i la importància de la tecnologia en la vida quotidiana. Per tant, també ha 
augmentat el número de possibles clients per la nostra aplicació.  
 
Concretant més i analitzant el número de lectors en dispositius mòbils:  
 

 %2010 %2011 %2012 %2014 
Smartphones 6,9 7,6 12,9 16,4 
Tauletes i EReaders 1,3 2,7 6,6 17,3 

Taula 3.2. Lectors en funció del tipus de dispositiu 

30 Observatorio de la Lectura y el Libro [en línea]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
< http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-
informes/otros-informes-externos/lectura.html>  [Consulta:  26 novembre 2015] 
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Incloent tots els dispositius, el percentatge de lectors a principis de 2014 va ser de 
28,6%. De nou, la propensió indica un clar creixement de lectors al llarg dels anys i és 
d'esperar que actualment les xifres siguin encara més altes.  
 
3.2 Enquesta 
 
a) Plantejament i procediment 
 
Per tal d'obtenir dades més recents elaborem una enquesta pròpia31 amb les següents 
característiques:  
 

 
Figura 3.1. Característiques de l'enquesta 

 
Un aspecte a tenir en compte és el número de mostres mínim que necessitarem per 
obtenir dades representatives de la població. Com que no realitzem l'enquesta a cada 
persona del país, sinó a un subconjunt d'aquest, haurem d'acceptar un cert error. La 
següent fórmula ens indica el número de mostres necessàries segons l'error que volem 
cometre (més mostres, menys error).  
 

 
 
 on :  mida de la població  
 :  nivell de confiança, o probabilitat que les dades estiguin dintre dels marges 
 de confiança 
 :  error que estem disposats a acceptar  
  i : se sol utilitzar 0,5  
 
 
 
 

31 Formularis de Google [en línea] 
<https://docs.google.com/forms/d/16kI560j9T2pJAVTMYlw6Mwc2_79ctl7Rwk0pM-
dMEmw/viewform> 
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En el nostre cas, la mida de la població seria el número total d'individus de més de 13 
anys a nivell nacional. Després de consultar unes dades demogràfiques32 en funció de 
l'edat i realitzar uns petits càlculs, podem concloure que la població seria 
aproximadament  de 40 milions. Amb un nivell de confiança de 95,5% ( ) i un 
error de 5% necessitarem mínim 400 mostres. L'objectiu és extrapolar uns resultats d'un 
grup reduït a un conjunt més ampli, acceptant un determinat error.  
 
També cal comentar que s'ha produït un cert error de cobertura. La difusió de l'enquesta 
s'ha realitzat majorment per xarxes socials, on els individus dominants són joves. Al no 
incloure de forma equitativa tota la diversitat de la població, això es pot traduir en una 
certa variació dels resultats. Per una altra banda, potser és més adient d'aquesta forma, 
ja que és al sector juvenil on l'aplicació pot enriquir-se més, encara que estigui orientada 
a persones de qualsevol edat.  
 
Com hem dit, la distribució de l'enquesta s'ha realitzat mitjançant la seva publicació en 
diversos grups de xarxes socials, on qualsevol usuari ha tingut la possibilitat de 
respondre-la. El qüestionari està dividit en dues parts: la primera amb preguntes més 
personals i opinions sobre el sector de la lectura. A la segona part introduïm el nostre 
producte i preguntem sobre certs aspectes (preu, funcionalitats, aplicacions semblants, 
etc.).  
 
b) Resultats 

 
Encara que l'enquesta segueix activa i continua rebent respostes, les dades presentades a 
continuació han estat extretes a partir d'una mostra de 525 persones a nivell nacional, 
totes elles d'edat superior a 13 anys. Els resultats de la primera part són:  
 

• Les edats dels enquestats es poden veure al següent gràfic:  
 

 
Figura 3.2. Edats dels enquestats 

 
 
 

 

32 Idescat. Institut d'Estadística de Catalunya [en línea]. Generalitat de Catalunya. 
< http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=8707&lang=es>  [Consulta: 28 novembre 2015] 
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• Respecte el sexe, un 77,3% dels enquestats és femení, per un 22,7% masculí. 
 

• Pràcticament la totalitat dels individus (97,7%) disposa d'un telèfon intel·ligent i 
més de la meitat dels enquestats (50,7%) posseeix una tauleta. 

 
• Es respira pessimisme en les respostes referents a la lectura com a activitat 

cultural: un 77,7% considera que actualment es llegeix poc.  
 

• La lectura digital (ja sigui premsa, revistes, llibres, etc.) és prou popular entre els 
enquestats: el 73% afirma llegir en telèfons intel·ligents o tauletes.  

 
• Les propostes que més es repeteixen per revertir la situació són: fomentar la 

lectura tant a casa com a l'escola, promocionar els llibres mitjançant campanyes 
publicitàries a la televisió o xarxes socials, baixar preus i impostos sobre la 
cultura, canviar el sistema educatiu, entre d'altres.  

 
Tot seguit analitzem els resultats de la segona part, relatius a diferents aspectes de 
l'aplicació: 
 

• Un aclaparador 88% pensa que el nostre producte podria contribuir en el 
creixement dels hàbits de lectura.  

 
• La següent qüestió pregunta sobre quin tipus de públic es sentiria més atret per 

l'aplicació, sent el més votat el sector format per gent que no te interès per la 
lectura convencional, seguit dels lectors habituals.   

 
• En general, la gent no coneix aplicacions de lectura semblants. 

 
• En relació als preus, la majoria aposta per un preu comprés entre 3 i 5 € per cada 

llibre.  
 

• El 66,3% de persones enquestades asseguren que utilitzarien l'aplicació. 
 
Podem extreure conclusions positives després d'estudiar les diferents dades. En primer 
lloc, podem dir clarament que existeix un mercat al qual dirigir-nos. La penetració dels 
dispositius mòbils en la societat és una evidència, com també la pobre situació dels 
hàbits de lectura. Donat el factor de diferenciació del nostre producte, i aprofitant 
l'escenari actual on un gran percentatge de la població disposa de mòbils i tauletes, 
creiem que podrem afavorir en un canvi de la percepció d'alguns consumidors envers 
els llibres. Segons l'enquesta, els lectors habituals i altres perfils de consumidors també 
se sentirien atrets per l'aplicació, augmentant així el nostre mercat. Un altre aspecte que 
ens beneficia és el poc coneixement de la gent d'aplicacions semblants.  
 
L'única nota negativa són els preus. Com ja vam comentar, l'empresa començaria amb 
preus una mica elevats, en contrapartida del que sembla que estarien disposats a pagar 
els clients segons l'enquesta. A mesura que anéssim guanyant experiència els costos de 
producció disminuirien, i en conseqüència també el preu final. Un cop més remarquem 
la importància de diferenciar el nostre producte per tal de minimitzar la rellevància del 
preu.  
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Hem rebut uns quants suggeriments en relació als recursos audiovisuals. Alguns 
enquestats consideren que la utilització d'aquests elements podrien distreure l'atenció 
del lector, o fins i tot molestar en el cas dels sons. A més, expliquen que es perdria la 
màgia de la lectura, sense necessitat d'imaginar-te res, donat que t'ho donen tot 
mastegat. Encara que aquests comentaris representen només un petit percentatge, seria 
convenient estudiar  l'opció de llegir sense aquestes funcionalitats.  
 
Per finalitzar, enumeraré una sèrie de possibles funcionalitats (algunes molt ambicioses) 
que m'han semblat interessants i es podrien incorporar a l'aplicació en un futur:  
 

• Introduir l'opció de diccionari i traductor. Per exemple, que el lector pugui 
seleccionar una paraula que no coneix i automàticament surti la definició. En cas 
de llibres en llengües estrangeres es podria realitzar també la traducció.  

 
• Compartir estats en xarxes socials. 

 
• Subratllar o escriure notes.  

 
• Aplicar la mateixa mentalitat en còmics.  

 
• Sistema de puntuacions. Emulant els videojocs, es podrien definir una sèrie 

d'objectius. Al complir-los, l'usuari seria recompensat amb un determinat 
número de punts (en funció de la dificultat) que podrien canviar-se per noves 
il·lustracions, música o llibres gratuïts.  
 

• Audiollibres per fomentar la comprensió i aprenentatge de llengües estrangeres.  
 

• Llibres que interactuïn amb la realitat mitjançant un geolocalitzador. Per 
exemple, una novel·la de misteri on les pistes les has de trobar a la vida real.     
 

• Si és un llibre amb un objectiu més educatiu es podrien realitzar qüestions i 
activitats didàctiques al final, per comprovar i millorar el nivell de comprensió 
lectora.  

 
• Possibilitat d'interactuar amb altres lectors per seguir avançant en la història.  

 
• Creador d'aventures. Els usuaris podrien inventar i publicar els seus propis 

llibres. Rebrien comentaris i valoracions de la resta de la comunitat.  
 
Donem les gràcies a tots els enquestats per la seva participació! S'agraeixen tant les 
crítiques positives com negatives, ja que totes ens ajuden a créixer. Hem rebut un munt 
de recomanacions i suggeriments, així com també missatges d'ànim i sort pel nostre 
projecte. 
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3.3 Altres dades 
 
El llançament de cada llibre es realitzarà a escala mundial (com en la majoria de 
mercats tecnològics) en castellà i anglès. En cas d'obtenir pocs beneficis per part del 
públic castellanoparlant, es podria contemplar l'opció en projectes futurs  d'incloure 
únicament l'anglès, estalviant-nos així els costos de traducció. Aquest mateix problema 
va tenir la companyia Cubus Games (analitzada a l'apartat de competència), que va 
canviar de decisió veient que el públic era majoritàriament anglòfil.   
 
Es portarà a terme una segmentació demogràfica, dividint el mercat en funció de l'edat. 
Com ja hem explicat, cada llibre anirà dirigit a un determinat públic: infantil, juvenil o 
adult. És important diferenciar els grup i enfocar cada llibre al segment adient: contes 
educatius pel públic infantil i novel·les negres pel juvenil o adult, per exemple. Es pot 
donar el cas d'un llibre apte per tots els públics. En aquest cas, es realitzaria una 
aproximació al mercat mitjançant un màrqueting massiu, sense diferenciació  de 
segments. També es podrien donar altres combinacions, com llibres dirigits per joves i 
adults al mateix temps.  
 
En quant a l'estimació de ventes, hauríem d'aconseguir vendre un mínim de 1.500 - 
2.000 unitats mensuals arreu del món amb cada  llibre.  Amb aquests beneficis es podria 
preparar el següent llançament, i així successivament. El màrqueting tindrà un paper 
fonamental en l'obtenció d'aquests ingressos mínims.  
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4. PLA DE MÀRQUETING 
 
4.1 Descripció del producte 
 
Es tracta d’una aplicació que pretén combatre la falta d’hàbits de lectura (especialment 
entre el públic infantil i juvenil). De tots és sabut la importància de la lectura en el 
desenvolupament dels nens i dels beneficis que comporta en qualsevol lector: exercita el 
cervell, millora la concentració, relaxa cos i ment, incrementa les habilitats 
lingüístiques, ofereix entreteniment, etc. El nostre objectiu és difondre i fomentar la 
lectura com una afició productiva, saludable i entretinguda.  Per això,  anirem publicant 
llibres amb un alt component interactiu i elements audiovisuals que serviran d’estímul 
per convertir una activitat concebuda com avorrida per molts, a divertida. Com hem 
comentat al llarg del treball, també servirà pel públic que no té temps suficient per 
dedicar-se a la lectura, o pels lectors habituals i amants de la literatura.  
 
On rau la innovació? En totes aquelles funcionalitats que la converteixen en una 
aplicació de lectura poc convencional, l’objectiu de les quals és dotar al lector d’un 
major protagonisme i augmentar el grau d’immersió. Aquestes són: narrativa no-lineal i 
la constant utilització de sons i il·lustracions. Volem evitar les comparacions amb els 
videojocs o gamebooks, donat que aquests van més enllà de la lectura, afegint masses 
elements visuals que distrauen l’atenció del lector.  
 
Un altre aspecte a tenir en compte serà la possibilitat d'adaptar novel·les famoses ja 
existents al format de la nostra aplicació, és a dir, afegint decisions i contingut 
audiovisual. D'aquesta forma, el treball dels guionistes i escriptors s'agilitzarà, estant la 
majoria de la història ja escrita. Podria ser una manera d'afrontar amb més ganes les 
lectures obligatòries de secundària i batxillerat, per exemple. Tanmateix, haurem d'estar 
alerta dels drets d'autor, ja que utilitzaríem part d'obres artístiques o literàries d'altres 
autors pel nostre benefici.  
 
A  continuació veiem les principals especificacions tècniques del producte:  
 

 
Figura 4.1. Especificacions tècniques  
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De moment es llançarà l’aplicació únicament pel sistema operatiu Android, per tal 
d’optimitzar recursos i no haver de desenvolupar-la de cero en un altre llenguatge de 
programació. En cas d’obtenir resultats favorables es podria estudiar l’opció d’ampliar a 
més  plataformes (com iOS, on l'usuari està més acostumat a pagar). Com és lògic, 
quants més llibres tingui un usuari més espai ocuparà en el seu dispositiu. L’aplicació 
s’anirà actualitzant per corregir errors, afegir millores i funcionalitats, entre d'altres.  
 
a) Ventes en el futur 
 
Com s'asseguraran les ventes en el futur? Serà necessari renovar-se per mantenir 
contents els clients habituals, com també per intentar atreure més consumidors. Per 
això, es portaran a terme les següents mesures: 
 

• Nous llibres. S'aniran llançant periòdicament per afegir nou contingut. És 
important que els clients tinguin al seu abast una gama àmplia d'opcions, on 
puguin escollir entre diferents gèneres. També es llançaran llibres en funció del 
tipus de públic (infantil, juvenil i adult), de forma que l'edat no serà un 
impediment. L'objectiu és que qualsevol client pugui trobar llibres afins als seus 
gustos i necessitats.  

 
• Noves funcionalitats. Entre els valors de la nostra empresa es troba la il·lusió per 

créixer i innovar. Precisament per això el nostre producte estarà en constant 
evolució i millora. Les idees que ens han aportat els enquestats podrien ser 
possibles funcionalitats a afegir en un futur.  

 
• Política de descomptes i rebaixes. Uns preus més atractius en dates determinades 

podria incitar els consumidors, donant així un impuls als beneficis.  
 
Una altra mesura que podria afectar de forma més indirecta en les ventes és el 
seguiment de l'evolució de la tecnologia (factor tecnològic del nostre entorn). Per què? 
Els avanços tecnològics poden suposar una agilització o simplificació en els processos 
involucrats del nostre producte, donant lloc a un abaratiment. Com a conseqüència, 
podríem produir més, augmentant així els beneficis.  
 
b) Raons d'èxit o fracàs 
 
Generalment, els antecedents d'aplicacions semblants deuen el seu èxit a la innovació 
d'una nova forma de llegir, als preus del format digital i a la immediatesa que 
proporcionen els dispositius mòbils. Però per quina raó podria fracassar el nostre 
projecte? A continuació analitzem unes possibles causes: 
 

• L'etern debat del format físic contra el digital. Molts clients prefereixen la 
lectura tradicional per diverses raons: hàbit, seguretat, conservar físicament les 
seves adquisicions, etc. Les molèsties que provoca la brillantor de la pantalla als 
ulls també és una raó per la qual rebutgen el format digital. Encara que no pugui 
portar-nos al fracàs, és evident que ens fa perdre clients. Tanmateix, la tendència 
dels últims anys ens afavoreix, indicant un creixement en ventes dels llibres 
digitals.   
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• Competència. No estar a l'alçada et pot deixar fora del mercat. Per això, serà 
important diferenciar-nos dels competidors, aconseguir que el nostre producte 
sigui l'únic capaç al  mercat en satisfer unes determinades necessitats dels 
clients.   

 
• Al tema anterior, diversos enquestats argumenten que una persona que no llegeix 

habitualment no tindrà cap interès en el nostre producte, per molt elements i 
funcionalitats extra que afegim a l'aplicació. Això podria significar un fracàs, ja 
que tots els nostres esforços per estimular i atreure a aquest perfil de públic 
s'hauran quedat en res.  

 
4.2 Política de preus  
 
La fixació dels preus depèn dels següents factors:  
 

• Generació d'ingressos. Per tal d'assegurar la rendibilitat de l'empresa i recuperar 
els costos de la inversió inicial, és important establir un límit inferior per sota 
del qual no s'ha de descendir. A mesura que es notin els efectes de les economies 
d'escala es podrà abaixar el llindar del preu, de forma que sigui més atractiu de 
cara al públic.   

 
• Percepció del mercat. Quant està disposat a pagar el consumidor? Depèn de la 

valoració de la utilitat del producte, com també dels preus de la competència. Al 
tema anterior, els enquestats ens van proporcionar informació sobre quants 
diners estarien disposats a pagar per cada llibre de l'aplicació, sent els resultats 
els següents:  
 

 
                    Figura 4.2. Preus segons els enquestats 
 

• Reacció dels competidors, els quals poden abaratir els costos com a estratègia 
comercial, iniciant així una guerra de preus. Si no és possible competir per preu, 
serà necessari diferenciar el producte de la resta.  

 
Serà important denunciar  la competència deslleial, és a dir, aquells  que no compleixen 
les regles del joc mitjançant enganys, confusions als clients, ventes per sota de cost, etc. 
A  més, caldrà aprofitar les temporades de rebaixes i descomptes.  
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Després d'analitzar les causes que influeixen en la fixació dels preus toca enraonar quin 
seria el cost final per cada llibre de l'aplicació.  No podrem satisfer els desitjos dels 
nostres clients reflectits en l'enquesta. Per tal d'assegurar l'estabilitat de l'empresa el 
preu haurà d'estar una mica per sobre de l'habitual (almenys durant les etapes inicials). 
Notaríem de forma minimitzada (en principi) els efectes d'una possible guerra de preus, 
donada la diferenciació del nostre producte. Per tot això creiem convenient un preu de 
7,99 € per cada llibre. Un 31% dels enquestats estaria disposat a pagar aquesta quantitat 
(considerant també aquells que pagarien una xifra superior). Més endavant podrem 
reduir els preus, satisfent així a l'altra bona part dels enquestats.   
 
Per tal d'incentivar i promoure les compres dels consumidors, en dates determinades es 
realitzaran descomptes i promocions. A continuació veiem uns quants exemples:  
 

Festa Dia Descompte Aplicat a 
Nadal 25 de desembre 20% Tots 
Halloween 31 d'octubre 40% Llibres de terror 
Sant Valentí 14 de febrer 40% Llibres romàntics 
Dia Internacional del Llibre 23 d'abril 30% Tots 
Black Friday 27 de novembre 20% Tots 

Taula 4.1. Descomptes en dies determinats 
 

Com que la nostra aplicació podrà adaptar novel·les  d'autors reconeguts, seria un detall 
realitzar també descomptes els dies que es compleixen anys del naixement d'escriptors 
il·lustres. Tot seguit veiem una mostra:  
 

Escriptor Naixement Descompte Aplicat a 
H. P. Lovecraft 20 d'agost 25% Llibres de terror 
Arthur Conan Doyle 22 de maig 25% Llibres de misteri o policíacs 
J.R.R. Tolkien 3 de gener 25% Llibres de fantasia 
J.K. Rowling 31 de juliol 25% Llibres d'aventura 

Taula 4.2. Descomptes segons naixements d'escriptors 
 
També es poden incorporar altres mesures: descomptes en cas de comprar més d'un 
llibre a la vegada o cada cop que l'empresa compleixi anys, codis promocionals repartits 
a mode de sorteig en fires o xarxes socials, etc. En un futur, quan disposem d'una  
biblioteca amb una quantitat considerable de llibres, es podria oferir una subscripció 
que funcionés amb un pagament mensual, mitjançant la qual l'usuari tindria accés a 
qualsevol llibre que desitgi. 
 
Com ja hem comentat diversos cops, un cop l'empresa  hagi recuperat els costos de la 
inversió inicial i guanyi la suficient experiència dintre del mercat, s'estudiarà una 
baixada dels preus per satisfer les exigències dels clients i igualar-nos a la competència. 
Possiblement també canviarien els percentatges dels descomptes.   
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4.3 Política de comunicació  
 
En aquest apartat explicarem els instruments amb els quals ens donarem a conèixer. 
L'objectiu és fer publicitat del nostre producte i conseqüentment augmentar el número 
de ventes. Tanmateix, haurem de tenir en compte el risc que comporta, degut a la 
inversió que s'ha de realitzar i els resultats poc previsibles.  
 
a) Campanyes publicitàries 
 
Es realitzaran fortes campanyes publicitàries en diferents medis, els quals analitzem a 
continuació:  
 

• Xarxes socials. La finalitat és arribar al màxim  públic possible, sent aquest medi 
una eina potent de difusió. Servirà per informar sobre diferents aspectes del 
nostre producte: actualitzacions, nous llibres i funcionalitats i altres notícies 
d'interès. També volem  que els usuaris col·laborin, preguntant dubtes o enviant 
el seu feedback. Principalment farem ús de Facebook, Twitter, Youtube i d'un 
Blog. Aquest últim servirà per descriure de forma detallada els processos que 
intervenen en el desenvolupament dels llibres, com també conèixer d'una forma 
més propera  l'empresa i els seus treballadors.   
 

• Web. La pàgina servirà per anar presentant de forma oficial les diferents 
novetats. També es podran consultar els valors de l'empresa, la localització de la 
seu, el perfil professional dels treballadors,  i s'aprofitarà com a vincle per 
accedir a les xarxes socials. Evidentment, estarà visible el nostre correu en cas 
de tenir propostes, suggeriments, solució de problemes, etc.  La web farà ús del 
model de publicitat PPC o Pay-Per-Click, on els clics als anuncis que facin 
referència al nostre portal ens beneficiaran econòmicament. 

 
• Fires i congressos. Podria ser profitós confirmar la nostra assistència a 

convencions d'àmbit tecnològic i cultural. Poden servir per guanyar terreny en el 
sector, coneixent altres empreses d'influència i aconseguint prestigi. Alguns 
exemples poden ser: Mobile World Congress i 4YFN (celebrades les dues a 
Barcelona durant febrer). En cas de ser arriscat econòmicament parlant ser 
partícip d'aquests esdeveniments, podem apostar per altres iniciatives gratuïtes 
per promocionar el producte.  Meetmobile és una activitat per amants de la 
tecnologia mòbil que es realitza mensualment a València, on lliurement podríem 
exposar les nostres idees i experiències, donant a conèixer el nostre producte.  

 
Una altra mesura que també servirà per donar un impuls a les nostres ventes és la 
política de descomptes i rebaixes, explicada detalladament a l'apartat anterior.  
 
b) Relacions públiques  
 
És necessari establir un vincle entre la nostra empresa i els elements que interactuen 
amb aquesta, ja siguin interns o externs. L'objectiu és crear i mantenir una imatge 
positiva de l'organització, promocionar-la i aconseguir canvis favorables en les ventes. 
A continuació expliquem les funcions que hauran de realitzar: 
 

 36 



 

• Gestionar conflictes i relacions internes de l'empresa, aconseguint fluïdesa en les 
comunicacions i millorant l'ambient entre treballadors.  

 
• Formar un nexe d'unió amb diferents mitjans de comunicació: diaris, revistes, 

televisió, Internet, ràdio, etc. La divulgació del nostre producte per qualsevol 
d'aquests medis facilita l'accés al públic.  

 
• Organitzar esdeveniments per donar a conèixer el nostre producte o enfortir les 

relacions entre treballadors (sopar d'empresa o excursions, per exemple).  
 

• Investigar l'opinió pública i les tendències dels consumidors, esbrinant les seves 
necessitats i costums. És essencial conèixer el criteri dels clients per després 
actuar sobre ells.  
 

• Predir canvis en el mercat i planificar possibles escenaris que puguin 
desenvolupar-se en un futur, per tal d'anticipar-se i minimitzar el dany. 
 

c) Imatge de marca i missatge  
 
Els missatges tindran com a finalitat atreure l'atenció, incitar els clients. Per això, es farà 
ús de missatges visuals, emotius i fantasiosos. Un cop els consumidors s'han interessat 
per l'aplicació podran trobar missatges més racionals a les nostres xarxes socials o web 
personal, l'objectiu dels quals serà informar del producte (prestacions, beneficis, preu, 
etc.). Serà important la divulgació del nostre logotip, així com de cartells publicitaris i 
eslògans que generin imatge. A l'apartat 12.3. Annex III mostrem tres exemples 
(il·lustracions extretes de Pinterest, no hem pogut identificar l'autor de la primera i 
tercera):  
 
4.4 Política de distribució 
 
És necessari identificar els canals de distribució i comercialització. Com fem arribar els 
nostres productes als consumidors? Òbviament, seria inviable una botiga física, sent el 
llançament dels llibres a escala mundial. S'utilitzarà un canal en línea proporcionat per 
Google Play Store. Es tracta d'una plataforma de distribució digital d'aplicacions mòbils 
per dispositius amb sistema operatiu Android. També permet vendre llibres, pel·lícules, 
música, entre d'altres. Les transaccions es podran realitzar amb targeta de crèdit o 
diferents sistemes de pagament com Paypal.  
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Un cop acabada la primera part del treball, mostrem a continuació una taula per resumir 
els principals aspectes comentats fins ara:  
 
Nom Bookventure 
Missió Publicació de llibres interactius per cobrir la necessitat 

de falta de lectura 
Visió Consolidar-nos a nivell nacional i competir a llarg 

termini amb marques internacionals 
Valors Compromís i responsabilitat, treball en equip, ètica, 

qualitat i il·lusió 
Destí Nacional i internacional 
Segmentació del mercat Demogràfica 
Característiques distintives Narració no-lineal i recursos audiovisuals 
Factors legals Societat de Responsabilitat Limitada 
Factors socioculturals Valors socials, nivell educatiu, demografia, modes, 

gustos i estils de vida 
Factors econòmics Crisi financera 
Factors tecnològics Evolució de la tecnologia en el sector i apostar per 

I+D+i 
Barreres d'entrada 3.000 €, factors legals, economies d'escala i 

diferenciació del producte 
Barreres de sortida Contractes vigents, equipament i decisions del govern 
Preu 7,99 € 
Requisits Dispositiu mòbil o tauleta Android. 10 MB lliures 
Idioma Castellà i anglès 
Descomptes i promocions Festius i els dies de naixement d'escriptors il·lustres 
Comunicació Xarxes socials, web, fires, congressos i relacions 

públiques 
Alguns competidors Cubus Games, Ecnaris Games, Tin Man Games, inkle, 

Amazon Kindle 
Proveïdor  Contractació d'empresa per encarregar-se de la 

publicitat i màrqueting 
Distribució Google Play Store 

Taula 4.3. Resum de la primera part 
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5. ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
5.1 Llocs de treball i organigrama 
 
A continuació definirem els diferents llocs de treball de la nostra empresa, explicant les 
seves responsabilitats i tasques que hauran de realitzar en els projectes.  
 

• Programador. Persona encarregada d’escriure el codi de l’aplicació. El treball 
del programador també consistirà en integrar els llibres al format digital, 
incloent les decisions i els recursos audiovisuals. És a dir, s’ocuparà de traslladar 
el llibre en paper a la pantalla. Haurà de corregir errors i millorar sempre que es 
pugui la interfície de l'aplicació, de forma que sigui el més intuïtiva possible per 
l’usuari. En cas d'afegir una biblioteca on emmagatzemar els llibres en un futur, 
també seria l'encarregat de desenvolupar-la.  

 
• Gerent. Persona encarregada de la direcció i coordinació de l’empresa. El seu 

objectiu és dirigir i supervisar les activitats que permeten a l’organització arribar 
a l’èxit. Ha de prendre decisions, com també representar i defensar la societat. 
Estaria situat un esglaó per sobre de la resta de treballadors. S'ocuparà també de 
la part econòmica de l'empresa. Planificarà les possibles despeses i ingressos 
futurs, estudiarà la rendibilitat de cada decisió, realitzarà els pagaments a 
proveïdors i empleats i haurà de conèixer les tendències econòmiques del sector. 

 
• Dissenyador gràfic. S’ocuparà de les il·lustracions que acompanyaran al text. De 

forma addicional, haurà de decidir sobre els factor estètics de cada llibre (tipus 
de lletra, estil de les pàgines, entre d’altres). Una història de terror, per exemple, 
podria tenir les pàgines tacades de sang, o una de misteri amb les pàgines 
arrugades i mig trencades, com si fos un pergamí. També haurà de dissenyar les 
portades de cada llibre, que serviran per tenir una imatge de cadascun, així com 
per facilitar la seva promoció i les tasques de publicitat.  

 
Els següents treballadors seran autònoms (freelance), els quals seran contractats 
temporalment per realitzar unes determinades tasques. Un cop enllestides la relació 
laboral no continuarà, excepte que en un futur requerim de nou els seus serveis. Cobren 
un preu fix un cop finalitzen el seu encàrrec, encara que hi ha altres que ho gestionen 
per hores.  
 

• Escriptors (x2). La seva tasca serà elaborar les històries no-lineals. En moments 
puntuals de la narració, l’escriptor afegirà decisions que obligaran al lector triar. 
D’aquesta forma, haurà d’escriure múltiples camins. Degut a la complexitat que 
pot arribar a tenir un llibre amb moltes bifurcacions, i donat que es tracta d’un 
component vital de l’aplicació, serà necessari disposar de més d’un escriptor. 
Per què ha de ser freelance? D'aquesta forma podrem seleccionar diferents 
escriptors en funció de l'estil que necessitem. 

 

• Tècnic de so. Recordem que les històries de la nostra aplicació estaran 
constantment acompanyades de sons que serviran per augmentar la immersió del 
lector. El tècnic de so s’ocuparà de trobar o simular els sons i música que millor 
representen el que succeeix al llibre.  
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Un cop definits els llocs de treball  presentem el següent organigrama vertical, on 
podem comprovar l’estructura organitzativa, així com les jerarquies entre treballadors.  
 

 
Figura 5.1. Organigrama de l'empresa 

 
Com veiem, l'equip directiu estaria format pel gerent, el qual es troba jeràrquicament un 
esglaó per sobre de la resta d'empleats. Les activitats externes s'encarregaran de les 
qüestions relatives a la publicitat, màrqueting i traducció. La resta de treballadors se 
situarien al mateix nivell i s’incorporarien mitjançant contractacions internes (alguns 
fixes i altres temporals, sent autònoms). A mesura que l'empresa anés creixent seria 
convenient estudiar la possibilitat d'incorporar departaments, cadascun d'ells liderat per 
un cap, per tal de facilitar la coordinació i agrupar tasques especialitzades.  
 
5.2 Selecció i contractació  
 
Quin perfil i quines aptituds ha de tenir cada treballador? A continuació descrivim els 
requisits que ha de complir cadascun, així de com es realitzarà el procés de selecció.  
 

• Programador. Facilitat per analitzar problemes complexos i sintetitzar la 
informació. Capacitat d’escollir sempre la solució òptima per resoldre una 
situació, sent requisit indispensable la creativitat. Domini de diferents 
llenguatges de programació i predisposició per seguir en constant formació, 
renovant-se segons els avanços de la tecnologia.  

 
• Escriptor. Excel·lència en el domini escrit i oral. Coneixement de diferents 

recursos literaris i tècniques de narració, així com la seva aplicació a històries 
no-lineals. Ment creativa i enginyosa per crear llibres innovadors i reciclatge 
constant de coneixements.  

 
• Dissenyador gràfic. Facilitat per transmetre missatges mitjançant eines 

audiovisuals. Domini de tecnologies digitals, ja siguin aplicacions d’il·lustració 
o de tractament d’imatges i fotografies. Capacitat d’adaptació i ment oberta a 
noves formes d’expressió i temàtiques (segons el tipus de llibre), sense que hagi 
de dependre únicament del seu estil.  
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• Tècnic de so. Coneixements bàsics d’acústica i capacitat resolutiva per obtenir o 
simular qualsevol so que se li pugui plantejar. Haurà de dominar el 
condicionament acústic d’espais per tal de captar o reproduir sons de màxima 
qualitat, així com entendre i saber aplicar els processos de postproducció. Es 
valorarà positivament el coneixement de webs que continguin bases de dades de 
sons (Freesound.org, per exemple).  

 
• Gerent. Capacitat de liderar, comunicar i orientar a l’equip. Indispensable tindre 

una alta intel·ligència emocional (empatia, habilitats socials, motivació, etc.). 
Autoritat per donar ordres i instruccions, establir límits i exigir un alt rendiment 
per obtenir el màxim benefici. Preocupació per obtenir una imatge positiva de 
l’organització. Alts coneixements d’economia empresarial i de les eines 
informàtiques de gestió. Ser capaç d’analitzar i redactar els estats financers de 
l’empresa, és a dir: tresoreria, compte de resultats i balanç. Capacitat de 
negociació i orientació estratègica, sempre velant pels interessos de l’empresa 

 
Altres aptituds com el treball en equip, la comunicació, motivació, curiositat, les ganes 
per seguir aprenent i millorant, etc. són importants i seran valorades en qualsevol lloc de 
treball.  
 
Respecte el procés de contractació, l’empresa disposarà d’un correu electrònic de 
contacte on rebrà els diferents currículums. L’organització, en una decisió conjunta, 
triarà aquells més interessants i contactarà amb l’usuari per establir dia i hora d’una 
entrevista personal. També s’utilitzarien els Campus Treball de les universitats per 
publicar ofertes on els alumnes d’últim curs podrien inscriure’s lliurement. De tant en 
tant, i segons les necessitats de l’empresa, s’anunciarien llocs de treball per becaris, de 
forma que podrien convalidar crèdits i guanyar experiència en l’àmbit laboral. A les 
entrevistes es preguntarà sobre les competències dels candidats i es realitzarà alguna 
prova pràctica per comprovar que compleixen els requisits. En un futur, quan 
l’estructura de l’empresa sigui més gran i complexa, serà convenient incorporar un 
empleat que es dediqui exclusivament a gestionar l’aspecte dels recursos humans. La 
seva funció seria atendre als candidats i realitzar les entrevistes, per finalment decidir si 
l’aspirant és vàlid o no.  
 
A l'apartat 12.4. Annex IV presentem un resum de les competències que haurien de 
tenir els treballadors de la nostra empresa. 

 42 



 

 
5.3 Política salarial  
 
En aquest apartat descrivim la política de retribució del personal contractat. Dependrà 
de la posició jeràrquica dels treballadors dintre de l'estructura organitzativa de l'empresa 
i del grau d'importància i responsabilitat de les tasques realitzades. A més, serà 
dinàmica, és a dir, en funció de les circumstàncies de l'empresa i el seu entorn  els 
salaris podran estar sotmesos a canvis. També es portaran a terme estímuls o incentius, 
en forma d' increments anuals d'un 1% sobre el salari dels treballadors.  A continuació 
veiem la taula amb els llocs de treball i el seu corresponent salari brut:  
 

 Salari mensual brut 
Gerent 2.435,4 € 
Programador 1.758,9 € 
Dissenyador gràfic 1.623,6 € 

Taula 5.1. Salari net dels treballadors 
 

El gerent serà l'empleat amb més salari, com a creador de la societat i màxim 
responsable de l'empresa, sent les seves decisions i coneixements econòmics de vital 
importància per l'estabilitat i el futur de l'organització. Un esglaó per sota trobem el 
programador, totalment imprescindible pel desenvolupament de l'aplicació. El 
dissenyador gràfic realitza tasques complementàries que enriqueixen l'experiència de la 
lectura, sent un dels nostres avantatges competitius. Tanmateix, no té el mateix grau de 
responsabilitat que els empleats anteriorment esmentats, i d'aquí la raó d'un salari  
inferior. La resta de treballadors s'incorporaran mitjançant contractacions temporals, 
cobrant un cop els objectius estiguin satisfets.  
 
5.4 Necessitats i lideratge 
 
Per tal d’assegurar un bon rendiment dels treballadors és necessari que estiguin 
motivats, actius cap a un objectiu. Una persona desmotivada afecta negativament en la 
producció i qualitat de les tasques, i és convenient estudiar i identificar quina de les 
seves necessitats no és satisfeta. Un cop coneguda, cal estimular a l’empleat per 
complaure aquesta necessitat. Per exemple, un augment de sou o un canvi a un 
departament on es trobi més còmode. Les diferents necessitats dels treballadors estan 
recollides en una piràmide formada a partir d’una teoria psicològica anomenada 
piràmide de Maslow.  Es tracta d'una jerarquia que inclou ordenadament les necessitats 
dels treballadors, des de les fisiològiques fins aquelles referents a l'autorealització. El 
gerent s'ocuparà d'identificar la falta de motivació entre els empleats i prendrà les 
decisions pertinents  
 
Respecte el lideratge, evitarem tota classe d'estils autoritaris on s'imposi por als 
treballadors. Pel contrari, apostarem per un clima de relació harmònica, creant 
compromís a partir de la participació i la creença en la capacitat de les persones. Com a 
líder, una de les funcions del gerent serà la d' establir una conducta de relació amb la 
resta d'empleats, donant suport, escoltant activament i facilitant interaccions.  
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6. PLA D’OPERACIONS 
 
6.1 Descripció tècnica del producte 
 
En aquest apartat descriurem diferents aspectes tècnics de l'aplicació com el disseny de 
la interfície (amb l'ajuda de mockups33), la descripció dels passos necessaris per portar a 
terme alguns processos mitjançant casos d'ús o la seva arquitectura.  
 
a) Disseny de la Interfície  
 
El primer que ens trobem un cop entrem a l'aplicació és una pantalla d'inici de sessió. 
En cas d'estar registrats podem accedir directament introduint el correu electrònic i la 
contrasenya. En cas contrari haurem de crear-nos un compte. El procediment és ràpid i 
la informació necessària es limita al nom complet, correu i contrasenya. Després de 
confirmar via correu la recepció d'un missatge que ens envia l'aplicació, podem ja 
iniciar sessió. 
 

 
                   Figura 6.1. Inici de sessió                             Figura 6.2. Registre 
 
Per què és necessari el registre?  Bàsicament per tenir una mínima informació dels 
clients a nivell estadístic però sense que els suposi massa treball alhora de realitzar el 

33 Ninja Mock: Create & share wireframe designs [en línea] 
< https://ninjamock.com/>   [Consulta: 24 març 2016] 
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registre. Per exemple, qui ens compra més: el sexe masculí o el femení? També serveix 
com a signe identificatiu en cas de que vulguin posar-se en contacte amb nosaltres.  
 
Un cop iniciem sessió passem a la pàgina principal del llibre en qüestió. A la part 
superior podem observar el títol i logotip del llibre. El menú inclou cinc botons, entre 
els quals trobem les opcions de configuració (so, música, idioma, etc.) i un apartat que 
permet als usuaris contactar amb l'equip de l'empresa. Estarem encantats de rebre 
comentaris, consultes o aportacions per solucionar problemes. En qualsevol moment 
podem tancar sessió i accedir a la pàgina anterior.  
 

 
           Figura 6.3. Menú               Figura 6.4. Opcions                 Figura 6.5. Contacte 
 
Si és el primer cop que accedim a l'aplicació i volem continuar una lectura, el sistema 
ens retorna un missatge dient-nos que cal començar una lectura nova, ja que no hi ha 
cap progrés guardat. Al començar l'aventura ens dirigim a la primera pàgina del llibre, 
que representa una mena de portada amb el seu títol i un missatge que ens anima i 
encoratja a llegir. La següent pàgina conté ja el text del llibre. Per tal de no perdre temps 
inventant-nos una història hem fet ús d'un generador aleatori34 de text utilitzat 
freqüentment per la indústria de la tipografia i la impremta. L'objectiu és aconseguir un 
aspecte el més pròxim possible a la versió final. La llargada d'aquest prototip de llibre 
és molt curta, però suficient per fer-nos una idea del seu funcionament i de la interfície. 
Encara que el text no té sentit, hem afegit dues decisions que es donen al passar de 
pàgina i estarien relacionades amb el contingut real del llibre, resultant en un total de 
quatre possibles finals. A continuació podem veure visualment tot això anteriorment 
explicat:  
 

34 Lorem Ipsum [en línea] 
< http://ca.lipsum.com/>  [Consulta: 26 març 2016] 
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       Figura 6.6. Portada       Figura 6.7. Primera pàgina llibre          Figura 6.8. Decisió 
 
En funció de quina opció marquem la història avançarà de diferent manera. Un cop hem 
pres una decisió, aquesta serà irreversible i no serà possible tornar a la pàgina anterior. 
Segons el camí que hem recorregut el final variarà. A continuació observem les 
decisions incloses al prototip i totes les possibles combinacions entre elles que donen 
lloc a diferents finals:  
 

 
Figura 6.9. Estructura prototip 

 
Ajudar a l'home del bosc pot variar el final, tornant-nos el favor en circumstàncies 
adverses. En aquest exemple els finals no varien gaire entre ells, però en una història 
més llarga i amb més decisions les diferències serien significatives. Una vegada acabem 
el llibre se'ns mostrarà una pantalla amb les decisions que hem pres i el percentatge de 
lectors que han triat les mateixes opcions. Per treure el màxim profit de l'aplicació 
estaria bé tornar a començar la història i provar altres camins per veure com varien els 
esdeveniments.  
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         Figura 6.10. Final          Figura 6.11. Missatge final   Figura 6.12. Decisions preses                                                                                                                                       
     
Per poder veure amb més detall la interfície de l'aplicació i jugar amb els diferents 
botons i possibilitats us recomanem entrar a l'enllaç35 situat a peu de pàgina.  
Addicionalment, a l'apartat 12.5. Annex V es troba el disseny complet.  
 
c) Casos d'ús 
 
Per què serveixen els casos d'ús? Permeten especificar el comportament d'un sistema 
des del punt de vista de l'usuari. Ens indiquen quins requeriments han de ser satisfets 
per complir una determinada acció o procés. Per exemple, no podem iniciar sessió sense 
registrar-nos. Per tant, és requisit indispensable donar-se d'alta abans d'iniciar sessió. 
Per tal de modelar gràficament les interaccions entre l'usuari i el sistema utilitzem un 
diagrama de casos d'ús, format pels següents elements: actor, casos d'ús i relacions. En 
el nostre cas l'usuari pren el paper d'actor, ja que és qui interactua amb el sistema. Els 
casos d'ús representen qualsevol acció o funcionalitat de l'aplicació, ja sigui iniciar o 
tancar una sessió, com començar una nova lectura. Les relacions estableixen una 
comunicació entre actors i casos d'ús, podent ser de dos tipus: 
 

• Relació d'inclusió. Un cas d'ús pot requerir necessariament de l'execució prèvia 
d'un altre cas d'ús. 

 
• Relació d'extensió. Un cas d'ús es pot definir com una extensió opcional d'un 

altre cas d'ús.  
 
A continuació presentem el diagrama de casos d'ús de l'aplicació, el qual engloba tots 
els casos d'ús en una mateixa representació gràfica.  

35 NinjaMock: Interfície de Bookventure [en línea] 
< https://ninjamock.com/s/L7T3S>   [Consulta: 26 març 2016] 
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Figura 6.13. Diagrama de casos d'ús 

 
Com veiem, per realitzar qualsevol acció és necessari estar registrat. L'únic cas d'ús pel 
qual no es necessari iniciar sessió és el referent a la recuperació de contrasenya, com és 
lògic. Tot seguit detallem els casos d'ús de més rellevància per l'usuari:  
 
 

Cas d'ús Registre a la aplicació 
Actors Usuari  
Condicions prèvies Cap  
 
Flux principal  

 
1. Fer clic a Create an account de la 
pàgina principal. 
 
2. Introduir i enviar les dades demanades. 
 
3. L'aplicació envia un correu amb un 
enllaç de validació a l'usuari. 
 

Èxit Quan l'usuari accedeix a l'enllaç del 
correu valida el registre. 

Taula 6.1. Cas d'ús (registre a la aplicació) 
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Cas d'ús  Recuperació de contrasenya 
Actors Usuari 
Condicions prèvies Estar registrat 
 
Flux principal 

 
1. Fer clic a Forgot your password? de 
la pàgina principal. 
 
2. Escriure i enviar correu electrònic. 
 
3. L'aplicació envia un correu amb un 
enllaç de validació a l'usuari. 
 
4. Validar l'enllaç del correu. 
 
5. Introduir nova contrasenya 
 

Èxit  Un cop l'usuari envia la nova 
contrasenya. 

Taula 6.2. Cas d'ús (recuperació de contrasenya) 
 
No incloem més casos d'ús al tractar-se de processos simples. De totes formes, per 
poder comprovar tots els casos d'ús de l'aplicació us tornem a recomanar l'enllaç on es 
troba el disseny complet de la interfície.  
 
d) Avaluació de la interfície 
 
Alhora de dissenyar la interfície hem tractat de posar en pràctica alguns principis bàsics 
d'usabilitat, és a dir, com de fàcil és per l'usuari completar amb èxit una determinada 
tasca. Aquests són:  
 

• Estètica i disseny minimalista. Utilitzem una interfície simple i organitzada, 
sense necessitat de carregar-la d'enllaços, opcions i altres elements que 
distreguin l'atenció de l'usuari.  Només incloem allò necessari (menys és més), 
intentant reduir el temps que s'inverteix per realitzar una tasca.  

 
• Facilitat d'aprenentatge. Hem tractat de dissenyar una aplicació clara i concisa, 

de forma que només amb una certa intuïció i predictibilitat per part dels usuaris 
és suficient per aconseguir una interacció efectiva amb el sistema. Si tenim en 
compte també la experiència prèvia dels usuaris en aplicacions mòbils, no 
creiem que puguin tenir dificultats significatives alhora d'utilitzar-la. 

 
• Suport a l'usuari. El sistema retorna a l'usuari missatges de notificació  o 

feedbacks que tenen com a objectiu informar constantment sobre el que està 
succeint. Per exemple, quan canviem satisfactòriament la contrasenya o 
l'aplicació ens envia un enllaç de validació al correu electrònic.  

 
La principal finalitat d'aplicar aquestes regles és millorar l'eficiència i la satisfacció de 
l'usuari. Si aquest no troba allò que busca o ha de passar-se una estona per realitzar una 
tasca concreta pot sentir-se frustrat.  
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Per tal d'avaluar la qualitat de la nostra interfície hem necessitat de la col·laboració 
d'alguns voluntaris. Després d'haver experimentat una mica amb l'aplicació i haver 
completat alguns casos d'ús, hem recollit algunes dades interessants de cadascun dels 
participants. Tots ells han completat satisfactòriament en el primer intent totes les 
tasques demanades. A més, hem cronometrat el temps que han trigat per cada cas d'ús, 
encara que després de pensar-ho bé, és una dada poc rellevant donat el tipus de prototip. 
Seria útil en fases més avançades, on els usuaris realment haguessin d'introduir les seves 
dades, validar l'enllaç que l'aplicació envia al correu electrònic, etc.  
 
Tanmateix, ens ha servit per conèixer les seves opinions sobre la interfície. Ens donen la 
raó dient que és minimalista i de fàcil aprenentatge, on tot està correctament organitzat i 
senyalitzat. Com a aspectes a millorar, ens han traslladat les següents queixes:  
 

• La visibilitat de la lletra no és gaire bona, sobretot en els missatges de 
notificació que ens envia l'aplicació.  

 
• El color blanc predomina. Estaria bé afegir un fons de pantalla o alguns detalls 

que donin més vida al seu aspecte. Per exemple, donar color a alguns botons.  
 

• Allargar la durada del llibre i incloure més decisions per fer-nos una idea més 
aproximada del resultat final. Afegir també alguna il·lustració.  

 
Encara que de moment no és possible, els participants ens han manifestat les ganes de 
provar l'aplicació amb sons i música. Al tractar-se d'un disseny prematur és normal que 
tingui molt marge de millora. Per acabar, agrair la participació dels voluntaris, ja que de 
ben segur ens servirà per millorar el disseny de l'aplicació.  
 
c) Arquitectura de l'aplicació  
 
L'aplicació està considerada de tipus nativa. Què significa? Que està desenvolupada de 
forma específica per un sistema operatiu. En cas de llançar-la en un futur per altres 
plataformes seria necessari desenvolupar tantes aplicacions com sistemes operatius 
vulguem afegir. Com que de moment ens centrem en dispositius Android, la 
implementació estarà escrita en el seu llenguatge natiu: Java.  
 
L'arquitectura de l'aplicació serà dinàmica. Per què? D'aquesta forma podem inserir 
canvis o actualitzacions de forma fàcil i ràpida. Recordem que al final dels llibres se'ns 
mostra el percentatge de lectors que han pres una determinada decisió. Aquests valors 
canvien constantment i tenir una arquitectura dinàmica ens facilita gestionar-los de 
forma eficient. La informació estarà allotjada en una base de dades, sobre la qual 
podrem executar operacions mitjançant la Interfície de Programació d'Aplicacions o 
API. Aquesta també comunica amb la interfície de l'aplicació, podent mostrar 
informació de caràcter dinàmic. És a dir, API ens permet establir un vincle entre 
diferents nivells o components del software. A continuació mostrem un esquema que 
representa l'arquitectura de l'aplicació:  
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Figura 6.14. Arquitectura de l'aplicació 

 
L'aplicació es descarregarà a través de la botiga virtual Google Play Store i s'instal·larà 
localment al dispositiu mòbil o tauleta.  
 
6.2 Despeses 
 
a) Localització i costos del local 
 
En aquest apartat justificarem la ubicació de l’empresa i enumerarem els diferents  
costos que comporta el lloguer d’un local per realitzar les nostres activitats. Quins 
criteris hauríem de tenir en compte alhora d’escollir la localització de la seu? És 
desitjable  una zona ben comunicada, on sigui possible arribar mitjançant transport 
públic i que disposi de suficients serveis i infraestructures. S’hauria d’estudiar el 
desenvolupament econòmic de la regió (preferint una zona activa), com també el nivell i 
qualitat de vida.   Òbviament, haurem de descartar certes zones per tal de no sobrepassar 
el pressupost establert, limitant-nos a preus assequibles. Com que formem una empresa 
nova, de moment serà suficient amb un espai petit. En cas de créixer en un futur, es 
valorarà la idea de realitzar reformes o canviar l’emplaçament per un més adient.  
 
Després de valorar els criteris anteriorment  exposats, creiem convenient establir 
l’empresa a la província de Barcelona, concretament al municipi d’Hospitalet de 
Llobregat. Donada la seva proximitat amb diferents medis de transport com el metro, 
ferrocarril o l’autobús, i tractant-se d’una zona que disposa de varietat de serveis, serà 
ideal per emprendre la nostra etapa empresarial.  
 
A continuació identificarem els costos derivats de tots aquells elements que ens serviran 
per proveir adequadament el local, de forma que sigui operatiu per realitzar qualsevol 
activitat. Ens referim  al lloguer del pis, les despeses  d’aigua, electricitat,  telefonia i 
connexió a la xarxa (pagaments mensuals o bimensuals).  
 

 Cost 
Lloguer del local 700 € mensuals 
Telefonia i connexió a Internet 100 € mensuals 
Electricitat 200 € bimensuals 
Aigua 20 € bimensuals 

Taula 6.3. Despeses del local 
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Per tant, la suma resultaria en 800 € mensualment i 1.020 € bimensualment. Tractant-se 
d’una empresa de caire tecnològic, es preveu un consum d’aigua reduït. Serà 
l’electricitat el recurs que més es consumirà, al disposar d’un equipament informàtic 
ampli. Respecte a la superfície, haurà de ser suficientment gran com per incorporar les 
diferents eines tecnològiques i tot allò que sigui necessari pel desenvolupament del 
nostre producte, a més d’incloure un servei o bany per les necessitats bàsiques dels 
treballadors. 
 
b) Maquinària i instal·lacions 
 
En aquest apartat descriurem els costos referents a l’equipament del local, formats per 
les eines tecnològiques i tots aquells elements de mobiliari necessaris. Què hauria de 
disposar una empresa dedicada al desenvolupament d’aplicacions? En primer lloc, 
mobles que facilitin les activitats habituals, com per exemple, taules i cadires d’oficina, 
escriptoris, armaris, prestatgeries, etc. 
Respecte al proveïment informàtic, seria necessari disposar d’uns quants ordinadors de 
sobretaula (tants com treballadors a l’empresa). Òbviament, hauran d’estar equipats 
amb els programes bàsics d’oficina i gestió empresarial, per tal d’afavorir la 
comunicació i poder fer un seguiment de la comptabilitat. En funció de la dedicació de 
cada treballador, l’ordinador disposarà també de software especialitzat. Per exemple, un 
informàtic o enginyer tindrà instal·lades eines dedicades a la programació, i el mateix 
succeirà amb un traductor o un artista. Respecte el sistema operatiu, es farà ús de 
Windows 7, sent el 8 més enfocat per dispositius tàctils com les tauletes. L’equipament 
informàtic també inclou impressores, escàners i altres dispositius perifèrics, com també  
llicències de software i el disseny i implantació d’una xarxa que permeti la 
interconnexió dels nostres equips informàtics.  
 
A continuació veiem de forma resumida la maquinaria i instal·lacions necessàries pel 
local. En el cas de l’equipament informàtic indiquem quin percentatge de la despesa 
total en tecnologia representa cada element.  
 

   
Figura 6.15. Maquinària i instal·lacions 

 
Els ordinadors ocupen gran part de la despesa amb més de la meitat del total. Els 
perifèrics no representen un gran percentatge, ja que amb la interconnexió dels nostres 
equips podríem compartir recursos, com una impressora, amb la resta d’ordinadors. Per 
tant, no faria falta un gran nombre de dispositius. Les llicències de software tampoc 
suposen un cost elevat, degut a que en alguns casos utilitzarem programari lliure, sense 
necessitat de pagar per la seva utilització. Per últim, la implementació de la xarxa i 
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servidor es situa com el segon recurs més car, degut a que no només pensem en la seva 
creació, sinó també en el seu manteniment. 
 
Per tal de reduir la inversió inicial podem llogar l'equipament informàtic durant un 
termini de 5 anys. Per un preu de compra de 5.000 € equivaldria a una quota de lloguer 
de 125 € mensuals. Passat aquest termini es podria valorar l'opció d'invertir en 
equipament propi o estendre el servei de llogament.  
 
c) Proveïdors 
 
Com ja vam comentar anteriorment en el treball, contractarem els serveis d’una empresa 
externa per realitzar les tasques de màrqueting i publicitat. De què s’ocuparia? De la 
creació i manteniment de la pàgina web amb la corresponent  implantació  del sistema 
PPC (Pay-Per-Click), generació d'anuncis o banners al mòbil mitjançant la plataforma 
publicitària Admob, gestió de les xarxes socials, realització de campanyes publicitàries, 
expansió de la imatge de la nostra marca, etc. També s'ocuparà de representar la 
companyia quan es celebrin fires i congressos. En cas de tenir dificultats econòmiques 
durant els primers anys per tal d'assistir a esdeveniments importants, s'optarà per 
iniciatives gratuïtes o assequibles, espais on puguem promocionar el producte i 
serveixin per guanyar clientela o relacionar-nos amb altres empresaris. El principal  
objectiu  és donar un fort impuls a les ventes.  Per què necessitem un proveïdor? Al 
tractar-se d’una empresa petita amb pocs treballadors en un principi, serà difícil centrar-
se en altres aspectes que no siguin en el desenvolupament de l’aplicació i de nous 
llibres. Creiem que la publicitat és un element imprescindible, i per tal de donar-li la 
importància que es mereix, contractem a un proveïdor que s’ocupi específicament de 
promocionar el producte.  La contractació d’aquest servei suposarà una despesa variable 
en funció del mes, com veurem detalladament més endavant. En un futur, en cas d’un 
creixement de la nostra empresa, es podria valorar l’opció de contractar publicistes per 
tal de treballar internament amb nosaltres, sense contractar cap proveïdor.  
 
L'altre activitat externa s'ocuparà de la traducció dels llibres, redactant la versió anglesa. 
El preu d'aquest servei depèn del número de paraules i en conseqüència del número de 
pàgines. Com que aquests elements seran més o menys uniformes en tots els llibres, 
assumim un cost de 3.000 € per llibre.  
 
6.3 Descripció dels processos 
 
a) Projectes 
 
Els processos de l’empresa es duran a terme mitjançant projectes. Un projecte és un 
conjunt d’activitats interrelacionades i coordinades que busquen assolir uns objectius 
específics  en  un temps  definit. En el nostre  cas, cada  projecte culminarà  amb  la 
publicació d’un nou llibre. S'aniran llançant nous llibres de forma progressiva (un cada 
4 mesos aproximadament). Els projectes contaran de diferents fases on cadascun dels 
treballadors tindrà la seva tasca. Les tres principals etapes que formen part de la nostra 
cadena de valor i generen valor al client són: proposta de col·laboració, realització del 
projecte i tancament.   
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• Proposta de col·laboració. Aquesta fase comença amb una recollida 
d’informació inicial per valorar quin tipus de llibre seria l’adequat i elaborar una 
petita aproximació. El gènere (terror, ciència ficció, misteri, etc.) estarà 
predefinit per una taula que contindrà tots els projectes a realitzar en un termini 
de 5 anys (Taula 6.2), per tal de no repetir llibres semblants i mantenir 
l'originalitat. En la proposta s'haurà de debatre sobre a quin públic anirà dirigit, 
la durada del mateix, el to (seriós, humorístic, didàctic, etc.) i altres factors 
importants. Un cop decidit, els escriptors idearan de forma aproximada 
l’argument, incloent  una petita descripció dels personatges i les eleccions que es 
podrien donar. El dissenyador gràfic esbossarà els dissenys dels personatges i 
paisatges segons les indicacions i els trets característics que els escriptors han 
desenvolupat, així com el tipus de lletra i pàgines del llibre. Respecte el tècnic 
de so, començarà amb la cerca de sons que puguin servir per acompanyar a la 
narració. El programador s'ocuparà d'escriure el codi principal de l'aplicació. 
Encara que no estigui completament desenvolupada, hauria de servir per 
realitzar proves amb textos més petits o il·lustracions, i poder fer-nos una idea 
orientativa del seu possible aspecte. L’objectiu és elaborar una proposta que ens 
ajudi a visualitzar com  podria ser el resultat final. Un cop feta, haurà de ser 
presentada i defensada davant del gerent, el qual admetrà o rebutjarà la idea. A 
continuació veiem les tasques que s’hauran de realitzar durant aquesta fase.  
 

 
Figura 6.16. Tasques a la proposta de col·laboració 

 
En blau indiquem quin empleat s’ocuparà de cada tasca. Una vegada que 
cadascú ha complert la seva part es reuneix tota la informació i s’elabora 
conjuntament la proposta, per posteriorment ser presentada.  

 
• Realització del projecte. Un cop l’esbós inicial del projecte ha estat analitzat i ha 

superat la primera fase es procedeix al disseny i desenvolupament. L’objectiu és 
seguir i concloure la proposta realitzada a l’anterior etapa. Els escriptors 
finalitzen la redacció de la història, considerant totes les bifurcacions que es 
poden formar amb les decisions. El dissenyador gràfic enllesteix els elements 
visuals, incloent il·lustracions, portada del llibre, estil de lletra i pàgines, etc. El 
tècnic de so ja ha reunit suficients sons i sap en quin lloc de la narració col·locar 
cadascun per sonar en sincronització amb el que succeeix. En aquest punt és 
imprescindible la capacitat de coordinació i treball en equip de les diferents 
disciplines, per tal d’ajuntar els elements (imatges i àudio) a la pàgina que toca. 
És important disposar primerament d'una versió en paper del llibre, amb 
marques o senyals en aquelles parts del text on s'escoltarà un so o es veurà una 
il·lustració. El programador, un cop ha finalitzat el desenvolupament de 
l'aplicació, s’ocupa d’adaptar el llibre al format digital i s’assegura que funciona 
correctament realitzant proves de qualitat. És a dir, reuneix el material dels seus 
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companys (text, il·lustracions i àudio) de forma que tot funcioni conjuntament. 
Si es troba algun error, també és responsabilitat seva depurar i analitzar el codi 
de l’aplicació per solucionar el problema.  Mentre el desenvolupament avança, 
el proveïdor encarregat de la publicitat s’encarrega d’informar sobre els avanços, 
generar expectació a les xarxes socials i pàgina web, anunciar la data de 
llançament, entre d’altres. De forma paral·lela també es realitza la traducció a 
l'anglès.  
 

 
Figura 6.17. Tasques a la realització del projecte 

 
• Tancament. El llibre és avaluat per part del gerent. Si supera la fase, es considera 

el projecte finalitzat.  
 

Una vegada acceptat el resultat final, es publica l'aplicació a la botiga Google Play Store 
el dia 1 del mes següent, moment a partir del qual ja es podran produir ingressos. Les 
tasques de publicitat i màrqueting prosseguiran un cop el llibre estigui disponible. A 
continuació podem veure el calendari amb el temps que ens portarà finalitzar cada fase. 
Com hem comentat anteriorment, els projectes tindran una durada de 4 mesos.  
 

 
Figura 6.18. Calendari  

 
La proposta de col·laboració es portarà a terme en dues setmanes. La realització del 
projecte ocupa la major part del treball, sobrepassant els tres mesos. El projecte arriba a 
la fi durant els últims dies del quart mes. Per tal de veure gràficament totes les activitats 
de  l'empresa amb el seu corresponent temps de dedicació, utilitzem un cronograma o 
diagrama de Gantt. Per què? Ens permet visualitzar les tasques i detalls d'un projecte 
complex, de forma que sigui més manejable i fàcil d'abordar.  
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Figura 6.19. Diagrama de Gantt 

 
Com veiem, en un període d'un any indiquem en quin mes iniciem i acabem cada 
treball. Tots els tràmits referents a la constitució de la societat (permisos, llicències, 
documentació, etc.) comportaran una durada superior a un mes, tal i com analitzarem a 
l'apartat d'aspectes legals. Els projectes començaran amb la proposta de col·laboració, 
d'una durada de dues setmanes, i prosseguiran (el mateix mes) amb la realització del 
projecte. Després d'aquesta fase arriba el tancament, coincidint amb els últims dies del 
mes.  Durant aquests dies també es realitzarà una cerca per trobar a l'escriptor  autònom 
del següent llibre, en cas de necessitar un estil diferent.  Les tasques de publicitat es 
realitzaran els dos últims mesos de desenvolupament del llibre i dos més addicionals a 
partir del seu llançament. El proveïdor encarregat de la publicitat haurà d'actualitzar la 
pàgina web i les xarxes socials amb les novetats corresponents, incloent imatges, 
informació sobre el desenvolupament, sinopsis dels llibres, i en general expandint la 
nostra marca. També s'encarregarà de dissenyar els banners de cada llibre.   En 
determinades ocasions ens interessarà promocionar llibres anteriors ja que seran 
rebaixats en dates especials, tal i com vam comentar a l'apartat de política de preus. 
Encara que no incloem més projectes, el cronograma continuaria de forma idèntica al 
mostrat anteriorment.  
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Taula 6.4. Llibres publicats durant els 5 primers anys 

 
A la taula superior veiem el gènere que tindran els llibres els primers 5 anys. Com 
veiem, també llançarem seqüeles d'aquells que ens hagin proporcionat més beneficis  o 
aclamació per part del públic. L'ordre dels gèneres s'anirà repetint (a partir del projecte 
X), podent utilitzar sempre un subgènere diferent per mantenir varietat. Aquesta 
organització ens permet fer prediccions de ventes en els dies de descomptes, com 
veurem a l'apartat de la viabilitat econòmica. Per exemple, podrem saber quin increment 
de beneficis tenim el dia de Halloween pels llibres de terror, o el dia de Sant Valentí 
pels romàntics.  
  
b) Supervisió i control 
 
Quines mesures es prendran per assegurar-nos del correcte avançament dels processos? 
En primer lloc, el gerent fixarà les dates d'inici i termini dels projectes, com també de 
cadascuna de les etapes. S'encarregarà de supervisar l'acabament de cada etapa, 
rebutjant o acceptant el projecte en funció del nivell de qualitat. De forma addicional, es 
realitzaran de forma freqüent reunions d'equip per informar sobre l'estat actual de les 
tasques, solucionar problemes, aportar suggeriments, etc. Al final de cada reunió es 
redactarà una acta que reculli els principals punts discutits. En un futur, quan l'empresa  
sigui més gran i haguem acumulat suficient experiència, seria necessari disposar d'una 
guia d'actuació que ens indiqui com hem d'actuar en cada situació, incloent casos 
d'excepció. És a dir, seria una guia orientativa que recolliria els procediments a seguir 
en totes les situacions que ens hem trobat fins ara.  
 
c) Serveis  
 
Un servei que els usuaris tindran sempre a la seva disposició és el d'atenció al client. En 
cas de dubtes, incidències, suggeriments, etc. podran contactar amb nosaltres mitjançant 
correu o telèfon de l'empresa. L'objectiu és respondre a les seves necessitats. A més, 
cada llibre tindrà un servei de manteniment que inclourà actualitzacions, correcció 
d'errors, millores d'interfície, etc. a càrrec del programador.  
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7. ASPECTES LEGALS  
 
7.1 Forma jurídica i constitució legal de l'empresa 
 
En aquest apartat indicarem  la forma jurídica de la nostra empresa i explicarem tots 
aquells tràmits necessaris (permisos, llicències, documentació comptable, etc.) per 
constituir  la societat.  
 
Decidim posicionar-nos com una Societat de responsabilitat Limitada (SL), tenint en 
compte que el nombre de socis inicials no serà gran. Es tracta d'una associació 
voluntària de persones que aporten capital per explotar conjuntament una activitat 
empresarial. Per què aquesta decisió? Bàsicament per no arriscar més del que invertim, 
limitant-se la responsabilitat únicament al capital aportat. La seva creació exigeix una 
aportació mínima de 3.000 € entre els socis, dividida en participacions iguals. 
L'empresa adquireix una personalitat jurídica mitjançant la qual els socis salden els 
deutes i obligacions amb el patrimoni de l'organització, sense posar en risc béns 
personals.   
 
Un cop definida la forma jurídica  detallem tots els processos burocràtics que es duen a 
terme per constituir la SL, incloent preu i durada de cadascun.  
 

• Tràmits d'obertura i llicències36. Abans d'instal·lar el negoci, l'Ajuntament del 
municipi ens ha de permetre realitzar l'activitat per tal de complir la normativa 
vigent.  Per esbrinar quina mena de tràmit cal demanar és necessari assistir al 
Departament d'Urbanisme del municipi en qüestió. En funció de quina activitat 
realitzem estarà acollida en un annex o un altre de l'Ordenança Municipal 
d'Activitats i de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, i això ens 
determinarà el temps i cost de la tramitació. En el nostre cas, l'activitat està 
recollida dintre de l'annex III.3 de l'Ordenança, sent el tipus de permís a 
demanar un comunicat d'activitat sense projecte tècnic. Considerant la nostra 
activitat com innòcua, sense produir molèsties significatives ni afectar 
negativament el medi ambient,  no calen certificacions tècniques per part 
d'entitats ambientals o tècnics competents. Haurem d'entregar una documentació 
descriptiva de l'empresa per completar el procés, juntament amb el document 
d'identitat del soci. Un cop s'ha entregat la documentació i s'ha pagat una taxa de 
227 euros, l'endemà mateix es pot iniciar l'exercici de l'activitat.  
 

• Sol·licitud certificació denominació social. La nostra entitat necessita un nom, i 
és a la pàgina web37 del Registre Mercantil Central on es sol·licita el certificat 
que autoritza la utilització d'aquesta denominació. En el nostre cas, l'empresa es 
coneixerà socialment com Bookventure S.L., incorporant l'abreviació per indicar 

36 Tràmits. Permisos per iniciar una activitat o una instal·lació [en línea]. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. 
< https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001235>   [Consulta: 
16 febrer 2016] 
 
37 Registre Mercantil Central [en línea]. Madrid. 
< http://www.rmc.es/Home.aspx>  [Consulta: 17 febrer 2016] 
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la seva forma jurídica. Després d'enviar un imprès38 específic contenint la 
documentació necessària, pagar una factura de 16,63 € + IVA i esperar uns 15 
dies aproximadament, el nom de la nostra empresa haurà estat oficialment inscrit 
al Registre.  

 
• Dipòsit capital social. Per constituir la societat cal ingressar en una entitat 

bancària l'aportació mínima entre els socis. Sent la nostra organització una 
Societat de Responsabilitat Limitada, recordem que es necessita un capital 
inicial de mínim 3.000 €. A la documentació que s'ha d'enviar ha de constar el 
Certificat de Denominació Social i les dades personals dels socis, juntament amb 
la quantitat que aporta cadascun. En un màxim de 2 dies obtenim  el Certificat 
on es notifica l'obertura d'un compte corrent a nom de Bookventure S.L. i on 
addicionalment es detallen les aportacions individuals de cada soci.  

 
• Escriptura pública. Els socis hauran d'assistir a una cita amb el notari per tal de 

formalitzar la constitució de la societat mitjançant una escriptura pública. És 
imprescindible aportar el Certificat bancari mitjançant el qual es confirma 
l'aportació del capital inicial, com també la Certificació de nom emesa pel 
Registre Mercantil. L'escriptura ha d'incloure la identitat dels socis i els pactes 
entre ells, la voluntat de constituir una Societat de Responsabilitat Limitada, les 
aportacions de cadascun i els estatuts socials. En el nostre cas només tenim un 
soci, qui ocuparà el lloc de gerent i dipositarà la totalitat del capital inicial. 
Dintre dels acords recollits a l'escriptura, es valorarà l'entrada de nous socis 
sempre i quan puguin aportar idees noves i diferents per donar un impuls al 
projecte. De la mateixa forma, podran abandonar l'activitat en cas de voler 
iniciar una nova etapa o en cas d'infracció de lleis i normes bàsiques de 
l'empresa. De cap manera es permetrà l'entrada de familiars de socis. El cost de 
l'escriptura varia en funció del capital social inicial i del número de còpies i folis 
de la mateixa. Segons el Real Decreto-ley 13/201039, de 3 de desembre, quan el 
capital social no és superior a 3.100 € el notari i registrador reben una quantitat 
fixa de 60 € i 40 € respectivament. En cas contrari (capital superior a 3.100 €) 
s'hauran de pagar 150 € pel notari i 100 € pel registrador. Si sumem també el 
preu de dues còpies de l'escriptura, i tenint en compte que el nostre capital 
inicial serà de 3.000 €, en total haurem d'abonar 120 € aproximadament.  

 
• Declaració prèvia d'inici d'activitat i sol·licitud CIF provisional. Fins que la 

nostra empresa no està inscrita al Registre Mercantil és necessari presentar 
l'imprès normalitzat Model 036 per obtenir presencialment un CIF provisional a 
l'administració d'Hisenda del domicili en qüestió, mitjançant el qual demanem 
l'alta prèvia al començament de l'activitat. Té un cost gratuït i el mateix dia es fa 
entrega d'una targeta fiscal provisional.  Aquest pas serveix bàsicament per fer 
front a despeses prèvies que genera el negoci (mobiliari o equipament 
informàtic, per exemple).  
 

38 RMC:  Document de sol·licitud de certificació de denominació social [en línea]. Madrid. 
<http://www.rmc.es/DocumentacionDescargas.aspx >   [Consulta: 17 febrer 2016] 
 
39 BOE: Real Decreto-ley 13/2010 [en línia]. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  
<https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-18651> [Consulta: 17 febrer 2016] 
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• Inscripció Registre Mercantil Provincial, mitjançant la qual la societat adquireix 
personalitat jurídica. El preu depèn de diversos factors com el capital social, 
socis, número d'administradors, entre d'altres conceptes. Després de consultar a 
un Registre Provincial, per una SL amb capital mínim i un únic administrador, la 
inscripció tindria un preu aproximat de 100 € i es produiria al cap de 15 dies 
hàbils a partir de la presentació dels documents, entre els quals s'inclou la còpia 
autèntica de l'escriptura de constitució.  

 
• Sol·licitud CIF definitiu. Mitjançant aquest procés demanem la targeta definitiva 

del CIF, la qual es sol·licita mitjançant un número d'inscripció registral que 
obtenim al moment d'inscriure'ns al Registre Mercantil provincial. Té un cost 
gratuït i la targeta s'entrega de forma immediata, el mateix dia de presentació.   

 
• Declaració censal d'alta d'activitat. Per iniciar l'activitat econòmica és necessari 

inscriure's al cens de l'Agència Tributària. Cal assistir a l'administració 
d'Hisenda que correspon per domicili i presentar els documents necessaris per 
exercir l'activitat empresarial: l'escriptura de constitució i l'imprès Model 036, 
mitjançant el qual comuniquem a Hisenda la data d'alta d'activitat i l'activitat 
que desenvoluparem a partir d'aquell moment.  

 
• Inscripció en la Seguretat Social. En cas de no disposar DNI electrònic és 

necessari obtenir un Certificat Digital per realitzar els tràmits corresponents a les 
Administracions de la Seguretat Social. Tant els socis com els treballadors de 
l'empresa han d'estar inscrits a la Seguretat Social abans de començar l'activitat. 
Es tracta d'un acte administratiu on s'assigna un número que identifica i controla 
les obligacions de cada persona.  

 
• Comunicació d'obertura del centre de treball. Cal indicar la ubicació de 

l'organització al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, durant els 30 dies següents a l'obertura del centre de treball.  

 
• Obtenció Llibre de Visites. De forma obligada les empreses han de tenir un 

Llibre de Visites a disposició del personal funcionari de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, disponibles en llibreries especialitzades amb un cost de 10 € 
aproximadament.  

 
No incloem el pagament d'un impost autonòmic de Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats (ITP-AJD), ja que segons l'art. 3 del Reial decret llei 13/2010 la 
constitució de societats queda exempta de tributació.  A continuació presentem una 
taula resum on recollim els processos bàsics per la constitució d'una empresa.  
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Figura 7.1. Tràmits per constituir l'empresa 

 
Per tant, constituir una Societat de Responsabilitat Limitada d'un capital inicial de 3.000 
€ amb únic soci tindrà aproximadament el següent cost total:  
 

Tràmit Preu 
Obertura 227 € 
Sol·licitud certificació denominació social 16,63 € 
Escriptura pública 120 € 
Inscripció Registre Mercantil Provincial 100 € 
Obtenció Llibre de Visites 10 € 
TOTAL 474 € + IVA 

Taula 7.1. Cost constitució entitat 
 
7.2 Marques i patents 
 
No es realitzarà cap protecció del servei perquè altres empreses ofereixen  aplicacions 
semblants a la nostra. És cert que ens distingim d'elles en algunes característiques  i 
funcionalitats, però en general no disposem de signes distintius clars. El nom comercial 
sí serà protegit mitjançant la certificació de denominació social, tal i com hem comentat 
a l'apartat anterior. 
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8. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA 
 
8.1 Pla d'inversions 
 
Representa el càlcul de la inversió inicial, format per l'immobilitzat immaterial 
(despeses de constitució de l'entitat amb IVA inclòs) i l'immobilitzat material  
(mobiliari d'oficina). En el nostre cas: 
 

Despeses Cost 
Despeses de constitució 570 € 
Mobiliari 2.500 € 
TOTAL 3.070 € 

Taula 8.1. Pla d'inversions  
 

Recordem que l'equipament informàtic valorat en 5.000 € no representa una inversió, 
donat que utilitzem un lloguer amb quotes mensuals durant un termini de 5 anys.  
 
8.2 Pla de finançament 
 
Com financem les inversions? Existeixen dos tipus de fonts de finançament i són les 
següents: 
 

• Fonts pròpies (patrimoni net). Representen les aportacions inicials que realitzen 
els socis vinculats al projecte. En el nostre cas  comencem  amb un capital de 
3.000 € provinents dels estalvis personals del soci que ocupa la gerència.  

 
• Fonts alienes (passiu). Es tracta de finançament sorgit a partir de préstecs i 

crèdits de bancs i caixes.  És necessari disposar de fonts alienes  per tal de fer 
front a les despeses que es produeixen abans d'aconseguir beneficis. Per això, 
ens posem en contacte amb l'Institut Català de Finances (ICF40). Es tracta d'una 
entitat financera pública, propietat de la Generalitat de Catalunya, que es dedica 
a contribuir al creixement de l'economia catalana donant suport a les empreses. 
Demanem un préstec de 50.000 € amb un 5% d'interessos adreçat a emprenedors 
que necessiten finançar els seus projectes. Haurà de tornar-se íntegrament en un 
termini de 5 anys, pagant cada mes la part amortitzada i la part d'interessos que 
correspon a l'entitat financera. A continuació veiem quins pagaments haurem de 
realitzar durant els primers mesos, i com va disminuint el préstec a retornar.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Taula 8.2. Retornament del préstec 

40 Institut Català de Finances [en línea] Barcelona: Generalitat de Catalunya.  
<http://www.icf.cat/ca/inici/>    [Consulta: 24 febrer 2016] 

Mes Quota Interès Amortització Queda per pagar... 
1 943,56 € 208,33 € 735,23 € 49264,77 € 
2 943,56 € 205,27 € 738,29 € 48526,48 € 
3 943,56 € 202,19 € 741,37 € 47785,11 € 
4 943,56 € 199,1 € 744,46 € 47040,65 € 
5 943,56 € 196 € 747,56 € 46293,09 € 
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Com veiem, cada mes paguem una quota fixa, de la qual una part correspon als 
interessos i la resta s'amortitza. A l'apartat 12.9. Annex IX es troba desglossat el 
retornament del préstec.  

 
8.3 Estat de tresoreria provisional 
 
Aquest apartat inclou una llista amb els diferents pagaments i ingressos mensuals. Pel 
que fa als ingressos, incloem el capital social inicial de 3.000 €, el préstec bancari de 
50.000 €, els ingressos provinents de la publicitat i les vendes de la nostra aplicació, les 
quals seran cobrades al moment.  
 
Al primer mes de sortida de cada llibre, al tractar-se d'un producte nou  el qual s'està 
promocionant i ha estat promocionat prèviament durant les fases de desenvolupament, 
es produirà el màxim d'ingressos. A partir d'aquí la previsió de vendes decreixerà (250 
unitats menys cada mes), ja que el llibre perdrà força publicitària i ja no estarà concebut 
com una novetat. Arribarà un punt en el qual només amb els descomptes serà possible 
tornar a obtenir ingressos significatius per llibres que porten un temps en el mercat. Els 
ingressos per cada llibre aniran creixent de forma lineal a mesura que l'empresa guanyi 
importància i  reconeixement.  
 
Hem de tenir en compte també els ingressos addicionals que guanyarem els dies de 
descompte. En funció del percentatge de la rebaixa i a quins llibres està aplicat 
aconseguirem més ventes o menys, com mostra la següent taula:  
 

 
Taula 8.3. Beneficis en funció dels descomptes 

 
Un cop obtingut el número total d'ingressos per descarregues dels llibres, obtenim 
únicament un 70% d'aquests, sent la resta una tarifa de transacció dirigida a Google 
Play Store. 
 
Pel que fa a la publicitat, considerem els ingressos que ens proporciona cada clic (0,50 
€) a enllaços dirigits a la pàgina web amb el sistema PPC, com també els banners al 
mòbil (Admob). Cada llibre disposarà d'un banner que ens contribuirà mensualment una 
quantitat de 250 €. Els ingressos provinents d'aquestes fonts augmentaran a mesura que 
anem llançant més llibres i la fama i nom de l'empresa creixi, despertant la curiositat i 
interès de cada vegada més usuaris. Veure l'apartat 12.7. Annex VII per consultar la 
previsió d'ingressos. 
 
A continuació detallem la llista de tots els pagaments o despeses (alguns d'ells analitzats 
en apartats anteriors): 
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• Factures pagades. Formades per la suma de les depeses de constitució (570 €), i 
el mobiliari (2.500 €), resultant en un total de 3.070 €. Totes elles es facturen 
abans d'iniciar l'activitat empresarial.  

 
• Despeses de personal (12.8. Annex VIII). Salari dels treballadors fixos, incloent 

el 28,30%41 de Seguretat Social. Es va prendre una mesura per fomentar la 
competitivitat mitjançant la qual els professionals que inicien una nova activitat  
tindrien un descompte en la quota corresponent a IRPF durant els tres primers 
anys. Per tant, durant aquest termini només s'aplicarà un 7%42, i passat aquest 
temps es tornarà al 15%. A més, també cal tenir en compte els increments anuals 
d'un 1% sobre els salaris dels empleats fins que obtinguin una retribució més 
competitiva i atractiva que l'actual. A continuació podem observar una taula on 
analitzem detalladament la política salarial de l'empresa al llarg dels dos primers 
anys. Són contractats durant el segon mes però comencen a cobrar quan s'inicia 
el primer projecte (mes 3).  
 

 
Taula 8.4. Salaris els dos primers anys 

 
• Treballadors autònoms (freelance)  (12.10. Annex VIII). Tant els escriptors 

com el tècnic de so seran contractats temporalment per realitzar unes 
determinades tasques i tindran la següent retribució un cop finalitzin el seu 
treball: 8.000 € (4.000 € cadascun)  i 3.000 €, respectivament. Un cop 
realitzades les seves tasques la relació laboral podria continuar o no en funció de 
les nostres necessitats. Si necessitem un escriptor amb un estil diferent, podríem 
optar per contractar a un altre, per exemple. Incloem impostos.  
 

• Publicitat i màrqueting  (extern) (12.10. Annex VIII). Activitat realitzada per un 
proveïdor que cobrarà  5.000 €  al segon mes per la creació de la pàgina web, la 
implementació del sistema PPC i la gestió de les xarxes socials. En aquells 
mesos on llancem nous llibres la publicitat suposarà un cost de 3.500 €, dels 
quals un percentatge elevat correspon a les despeses provinents de la creació 
dels banners (cada llibre tindrà associat el seu anunci). Els mesos restants on 
contractem els serveis del proveïdor serviran bàsicament per promocionar els 
llibres via xarxes socials, així com per oferir un servei de manteniment de la 
pàgina web (1.750 €). De tant en tant la promoció del producte es durà a terme 
en xerrades, convencions o altres esdeveniments, oferint una comunicació més 
propera amb els clients.  Incloem impostos.  

41 Tesorería General de la Seguridad Social [en línea]. Madrid: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
< http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/211581.pdf>   [Consulta: 25 febrer 
2016] 
 
42 Retenciones IRPF 2015 y 2016 [en línia]. Madrid: Agencia Tributaria. 
<http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Retencione
s_IRPF_2015_y_2016.shtml>  [Consulta:  25 febrer 2016] 
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• Traducció (extern) (12.10. Annex VIII). Activitat realitzada per un proveïdor 
que cobrarà 3.000 € per cada llibre traduït. Incloem impostos.  
 

• Lloguers (12.10. Annex X). La utilització del local per dur a terme les nostres 
activitats suposarà un cost de 700 € mensuals. També incloem el llogament de 
l'equipament informàtic, traduït en 125 € mensuals. En total 825 € (9.900 € 
anuals).   
 

• Subministraments (12.10. Annex X). Tots aquells elements que ens serviran per 
proveir adequadament el local: telefonia i connexió a Internet (100 € mensuals), 
electricitat (200 € bimensuals) i aigua (20 € bimensuals). Anualment  suposarà 
2.520 €.   

 
• Altres despeses corrents (12.10. Annex X), entre les quals es troba el pagament 

de 23 € (25 $43) que s'efectua per la publicació de l'aplicació a Google Play 
Store. Una altra despesa important  fa referència a la inscripció de drets en el 
Registre Central de la Propietat Intel·lectual, mitjançant la qual protegim les 
creacions originals sorgides de la nostra marca.  La tramitació referent a la 
sol·licitud  de cada obra en el Registre comporta un cost de 13,20 €44.  
 

• Devolució de préstecs i pagament d'interessos (12.9. Annex IX). El préstec que 
requerim per fer front a les despeses inicials s'ha de retornar mensualment i 
durant 5 anys, juntament amb un 5% d'interessos.  

 
A continuació incloem un gràfic que indica l'estat de la tresoreria al llarg d'un termini de 
5 anys. Les dades es troben més detallades al pla financer (12.6. Annex VI), incloent un 
desglossament per mesos del primer any.  

 

 
Figura 8.1. Estat de tresoreria provisional 

43 Google Play Developer Console [en línia].  
<https://play.google.com/apps/publish/> [Consulta: 25 febrer 2016] 
 
44 Tasas del Registro Central [en línia]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
< http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/registro-de-la-propiedad-
intelectual/solicitudes-de-inscripcion/tasas.html>   [Consulta: 27 abril 2016] 
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L'acumulat financer durant els 5 primers anys (desglossats en mesos) té el següent 
aspecte:  
 

 
Figura 8.2 Resultat financer acumulat (5 primer anys)  

 
8.4 Compte de resultats provisional 
 
Com hem explicat anteriorment, els nostres beneficis dependran de les vendes mensuals 
dels llibres, les quals augmentaran aquells mesos que tinguin dates especials on 
s'apliquin descomptes. A continuació podem veure en el següent gràfic l'evolució dels 
ingressos provinents dels llibres (amb el 30% de la tarifa destinada a Google Play Store 
restada).  
 

 
Figura 8.3. Ingressos llibres (2 primers anys) 

 
Presentem el gràfic en un termini únicament de dos anys per poder analitzar amb més 
precisió les dades. Els ingressos comencen al setè mes,  juntament amb la publicació del 
primer llibre. Què representen els pics? Es produeixen quan coincideixen en un mateix 
mes ingressos de diferents llibres, donant com a resultat un gran augment de ventes. Els 
descomptes que més impuls donen als nostre negoci són aquells que s'apliquen els dies 
de Dia Internacional del Llibre, Black Friday i Nadal. Per què? Perquè es rebaixen tots 
els llibres, independentment del seu gènere, i això produeix un augment de ventes per 
cadascun d'ells. Quants mes llibres tinguem al mercat, més ingressos obtindrem. Al 
primer any, Nadal només ens aporta 1.278,4 € (dos llibres publicats llavors). En canvi, 
al cinquè any, amb 14 llibres publicats, el dia de Nadal ingressem 8948,8 €.  
 
 

 69 



 

També la publicitat ens genera diners, mitjançant PPC i els banners de l'aplicació 
Admob. A continuació analitzem un gràfic on veiem la diferència entre els ingressos 
guanyats únicament amb els llibres i els ingressos incloent aquells provinents de la 
publicitat.  
 

 
Figura 8.4. Ingressos incloent PPC i banners 

 
Com veiem, la diferència s'accentua amb el temps. Per què? Perquè cada llibre disposa 
d'un banner, i quants més llibres tinguem al mercat més ingressos obtindrem d'aquesta 
font. Amb el temps ens tornem més coneguts i amb més contingut a la pàgina web,  i 
això provoca més clics a enllaços dirigits al nostre portal.  
 
Per acabar aquest apartat mostrem els ingressos totals en els 5 primers anys de vida de 
la nostra empresa: 
 

 
Figura 8.5. Ingressos (5 primers anys) 

 
 
 

 70 



 

 
8.5 Balanç provisional 
 
El balanç mostra l'estructura patrimonial de l'empresa i permet determinar la solvència 
d'aquesta (12.11. Annex XI). L'actiu està format per la suma de l'immobilitzat (actiu 
fix) i la tresoreria (actiu circulant), la qual està representada pel resultat financer 
acumulat. El nostre immobilitzat suma un valor de 8.070 €, el qual anirà decreixent a 
causa de la depreciació originada pel transcurs del temps, la constant utilització i el 
progrés tecnològic. És a dir, quan la vida útil d'un element integrat al nostre 
immobilitzat termina, cal analitzar quin percentatge del cost que ens va suposar s'ha 
amortitzat. L'equipament informàtic llogat i el mobiliari de la nostra empresa tenen una 
vida útil aproximada de 8 anys, de forma que l'amortització acumulada augmentarà de 
forma lineal al llarg dels mesos (84,0625 € cada mes).  
 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Immobilitzat (€) 7985,94 7901,88 7817,81 7733,75 7649,69 7565,63 

Taula 8.5. Immobilitzat  
 
Segons les dades del nostre balanç provisional, al cap d'un termini de 5 anys haurem 
amortitzat una xifra de 5.043,75 €, quedant-nos 3.026,25 € a amortitzar en els 3 pròxims 
anys.  
 
El passiu indica l'endeutament a llarg  i curt termini  i els recursos propis, formats pel 
capital social de 3.000 €, les reserves i el resultat de l'exercici (donat pel resultat 
financer). Pel càlcul del passiu incloem els deutes a llarg termini (5 anys) amb l'entitat 
que ens proporciona el préstec de 50.000 €. A continuació podem veure el balanç de 
situació de la nostra empresa:  
 

BALANÇ  Any 1 
Actiu -25.067,61 € 
Immobilitzat 8.070 € 
Amortització acumulada immobilitzat 1.008,75 € 
Total immobilitzat 7.061,25 € 
Bancs i caixa -32.128,86 € 
Total actiu correu -32.128,86 € 
Passiu -25.067,61 € 
Capital social 3.000 € 
Reserves  -73.344,78 € 
Resultat 4.304,92 € 
Total recursos propis -66.039,25 € 
Creditors a llarg termini 40.972,25 € 

Taula 8.6. Balanç 
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8.6 Anàlisi del punt d'equilibri, llindar de rendibilitat 
 
Quan es produeix el punt d'inflexió a partir del qual el projecte passa de tenir pèrdues a 
beneficis? Si ens fixem en el pla financer desglossat per mesos podem comprovar com a 
partir del mes 9 del tercer any l'empresa té un resultat financer acumulat de 5.546,43 €, 
havent tingut el mes passat una xifra de -2.513,17 €.  
 
8.7 Altres indicadors  
 
a) Valor actual net (VAN) 
 

 
Actualitzem els fluxos de caixa futurs Q  mitjançant una taxa r i restem el capital social 
al valor obtingut. Els fluxos de caixa representen l'acumulació d'actius, sent en el nostre 
cas els beneficis més el total immobilitzat (aquests valors es poden consultar al 
document del balanç). A continuació mostrem el càlcul en els 5 primers anys amb un 
interès d'un 10%.  
 

 
 
 on els fluxos de caixa corresponen a:  
 

 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 
  -31.890,71 € -35.775,16 € 15.915,87 €  123.404,02 € 288.154,51 € 

Taula 8.7. Fluxos de caixa  
 
L'evolució temporal al llarg d'aquest termini de 5 anys té el següent aspecte:  
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Figura 8.6. VAN (10% d'interessos) 

 
Segons mostra la gràfica la viabilitat del projecte serà òptima.  
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9. RISCOS I PLANS DE CONTINGÈNCIA 
 
Per tal d'avaluar els riscos i els plans de contingència utilitzem un instrument de gestió 
anomenat DAFO. Ens permet conèixer la situació interna del projecte (punts forts i 
febles) i l'entorn en el qual es desenvolupa l'activitat (amenaces i oportunitats).  
 
a) Debilitats 
 

• Finançament limitat, requerint el recolzament d'una entitat financera per suportar 
les despeses prèvies abans d'ingressar beneficis. Necessitem l'ajuda d'un préstec 
de 50.000 € per tirar endavant el projecte.  

 
• L'aplicació només està disponible pel sistema operatiu Android, podent patir 

com a conseqüència una disminució de clients en les nostres previsions.  
 

• Preu una mica per sobre del que segurament agradaria a alguns usuaris. 
Tanmateix, els avantatges competitius que oferim redueixen la importància del 
preu concebut pel client.  

 
b) Fortaleses 
 

• El futur de la lectura digital passa pels mòbils.  
 

• Ens distingim de la competència ja que oferim un conjunt de llibres interactius 
diferents, amb històries que fan ús d'estructures no-lineals i recursos 
audiovisuals, dotant al lector d'una major immersió. Tot això sense caure en 
elements més propis de videojocs, que l'únic que aconsegueixen és distreure 
l'atenció dels usuaris.  

   
c) Amenaces  
 

• La competència analitzada durant el treball pot portar-nos maldecaps en un 
sector cada cop més ampli i en constant creixement.  

 
• El mercat de les aplicacions mòbils es renova i avança a un ritme vertiginós. 

Quedar-nos tecnològicament antiquats ens pot deixar fora. 
 

• Part de les nostres vendes poden dependre també de la salut econòmica del 
negoci corresponent als llibres en format físic. Si es segueix posicionant com 
una opció seria de lectura podria treure'ns part de públic. Si pel contrari la 
tecnologia s'imposa com a alternativa i la gent aposta majoritàriament pels 
medis digitals per llegir, ens afavorirà.  

 
d) Oportunitats  
 

• Estendre el llançament de l'aplicació a altres plataformes, augmentant el número 
de possibles clients.  
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10. ESTRATÈGIES DE CREIXEMENT 
 
Quines línies d'actuació prendrem de cara al futur? Ens referim a mesures més enllà del 
termini de 5 anys que recull aquest pla d'empresa, encara sense dates concretes. A 
continuació plantegem unes quantes que ens ajudaran a millorar i créixer encara més.  
 

• Afegir més dies de descomptes. Un cop els llibres porten un temps al mercat i ja 
no estan concebuts com una novetat, és difícil que tornin a proporcionar-nos 
ingressos significatius. Per això, les dates especials on s'apliquen rebaixes poden 
ajudar a donar un impuls, aconseguint així millors xifres de vendes.  

 
• Un cop disposem d'un número elevat de llibres la seva recerca per la botiga  

Google Play Store pot arribar a ser un procés tediós, tenint en compte que en un 
inici els publiquem de forma separada. Per això, es podria valorar la idea 
d'implementar una biblioteca on s'anessin emmagatzemant els diferents llibres. 
D'aquesta forma, els usuaris se la descarregarien (de forma gratuïta) i tindrien 
tots els llibres recollits en un mateix lloc. Es podrien realitzar recerques en 
funció del gènere, antiguitat, valoracions segons els usuaris, etc.  

 
• Una altra mesura per augmentar el número de vendes d'un llibre que porta un 

temps en el mercat (apart de la política de descomptes) és la de crear contingut 
addicional. En els videojocs es coneix com DLC (Downloadable Content). 
Podrien incloure nous capítols que es centressin en altres personatges, o que 
narressin fets que s'han passat per sobre a la història principal. Seria molt 
interessant que les decisions que els usuaris prenen al llibre principal es 
conservessin en aquests continguts nous, variant el rumb que pren la narració.  

 
• En cas de disposar en un futur d'una estructura organitzativa més gran i 

complexa haurem de prendre mesures per tal d'agilitzar i millorar alguns 
processos. En primer lloc, incloure departaments per tal de millorar la 
coordinació entre els empleats. Afegir un administrador financer per lliurar de 
feina al gerent i una àrea de recursos humans que s'ocupi de la selecció, 
contractació i formació de nous treballadors. També seria important tenir 
redactada una guia d'actuació que ens indiqui com actuar en cada situació, 
incloent casos d'excepció. En funció del nostre creixement haurem de valorar la 
possibilitat de canviar la seu de l'empresa a una més adequada a les 
circumstàncies.  

 
• Propostes enquesta. Respecte a la millora dels nostres llibres es tindran en 

compte les aportacions que ens van fer arribar els participants de l'enquesta. 
Entre algunes d'elles està l'opció d'incorporar interacció amb les xarxes socials, 
audiollibres, afegir còmics i no només llibres, diccionari, etc. L'objectiu és 
renovar-se, cridar l'atenció amb novetats i noves funcionalitats que permetin 
captar més clients.  

 
• La interfície dels llibres seguirà els principis d'usabilitat i estarà en constant 

millora en busca de més eficiència,  facilitat d'aprenentatge i satisfacció de 
l'usuari. 
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• Encara que la investigació, desenvolupament i innovació(I+D+i) formen part 
dels nostres factors tecnològics, durant aquest termini de 5 anys no serà possible 
encara la creació d'un departament que s'ocupi de produir nous productes o 
processos. En gran mesura per la inversió que representa. Un cop l'empresa hagi 
aconseguit l'estabilitat i l'experiència requerida es podrà realitzar aquesta línea 
d'actuació.  

 
• Plantejar l'expansió a dispositius amb sistema operatiu iOS, arribant cada cop a 

més usuaris.  
 

• Augmentar el ritme amb el qual publiquem llibres. Mitjançant la planificació 
descrita durant el pla d'operacions sortirà un nou llibre cada quatre mesos, 
resultant en un total de tres anuals. Si un usuari està interessat en un determinat 
gènere pot acabar frustrat degut a la llarga espera. Un cop l'empresa disposi de 
més recursos es procedirà a augmentar la producció, reduint el risc de perdre 
clients disgustats per no trobar llibres adients als seus gustos.  
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11. CONCLUSIONS 
 
Tot el desenvolupament del treball hauria de servir per poder respondre a la següent 
pregunta: és viable emprendre un projecte dedicat al desenvolupament d'aplicacions de 
lectures interactives? Tenint en compte el pla financer els inicis serien força difícils. 
Una aplicació d'aquest tipus requereix de diferents disciplines (artistes, programadors, 
traductors, tècnics de so, etc.) i això genera una gran càrrega de costos. Addicionalment 
també considerem la publicitat necessària per donar a conèixer el nostre producte, entre 
d'altres. Tanmateix, després d'un començament complicat, a partir del tercer any 
comencem a veure la llum al final del túnel, assolint al novè mes el punt mort o 
d'equilibri amb un resultat financer acumulat positiu. A partir d'aquí el creixement és 
ascendent, augmentant els beneficis fins a 304.329,02 € al cap del termini de 5 anys que 
recull aquest pla de negoci. Un cop aconseguida una certa estabilitat seria el moment 
d'ampliar el llançament de l'aplicació a dispositius amb sistema operatiu iOS, amb 
usuaris més acostumats a pagar. Per tant, econòmicament podem dir que el projecte serà 
viable a partir del tercer any.  
 
Recordem que aquest projecte sorgeix d'una necessitat, com és la de reactivar i fomentar 
la lectura, especialment entre els joves. L'altra gran pregunta a respondre és: 
aconseguiríem cobrir aquesta necessitat? Segons l'enquesta que hem realitzat durant el 
treball per conèixer el mercat, un 88% dels participants consideren que l'aplicació 
contribuiria en la millora dels hàbits de lectura. Un 66,3% l'utilitzaria. Si tenim en 
compte també les previsions de vendes analitzades al pla financer, podem concloure que 
sens dubte aportaríem el nostre granet de sorra en la millora dels hàbits de lectura.  
 
Encara que a la pràctica sempre poden sorgir imprevistos hem intentat realitzar un pla 
d'empresa rigorós, en correspondència amb la realitat. Això ens permet minimitzar els 
problemes i anticipar-nos a esdeveniments que puguin presentar-se durant la posada en 
marxa d'aquest projecte. Finalment, esperem que la nostra idea exposada en aquest 
document pugui despertar la curiositat d'inversors, col·laboradors, proveïdors, etc.  
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12. ANNEXOS 
 
12.1. Annex I. Competència  
 

 
 

Taula 12.1. Competència
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12.2. Annex II. Proveïdors 
 
 
 

 
 

Taula 12.2. Proveïdors (publicitat)
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Taula 12.3. Proveïdors (traducció)

 84 



 

12.3. Annex III. Cartells publicitaris 
 

 
Figura 12.1. Cartell publicitari I 

 

 
Figura 12.2. Cartell publicitari II45 

45 Balce, Nicc. DeviantArt. 2010. 
< http://robotnicc.deviantart.com/art/The-Escape-from-Apartment-1A-190400705>  [Consulta: 11 
desembre 2015] 
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Figura 12.3. Cartell publicitari per Halloween 
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12.4. Annex IV. Competències i aptituds 
 
 

 
 

Taula 12.4. Competències i aptituds
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12.5. Annex V. Disseny d'aplicació 
 
 

 
 

Figura 12.4. Log in 
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Figura 12.5. Sign up 
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Figura 12.6. Sign up - Check email 
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Figura 12.7. Sign up completed 
 
 
 

 91 



 
 

 
 

Figura 12.8. Password reset 
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Figura 12.9. Check email password 
 
 
 

 93 



 
 

 
 

 Figura 12.10. New passwor
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Figura 12.11. Change password complete
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Figura 12.12. Main menu book  
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Figura 12.13. Options 
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Figura 12.14. Contact us
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Figura 12.15. Thanks message 
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Figura 12.16. Error message
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Figura 12.17. Book begins 
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Figura 12.18. Book cover 
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Figura 12.19. Book page 1 
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Figura 12.20. Decision 
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Figura 12.21 Book page 2 (for first choice) 
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Figura 12.22 Book page 2 (for second choice) 
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Figura 12.23. Decision 2 (for first choice) 
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Figura 12.24. Decision 2 (for second choice) 
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Figura 12.25. Final 1 
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Figura 12.26. Final 2 
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Figura 12.27. Final 3 
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Figura 12.28. Final 4 
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Figura 12.29. Congratulations message 
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Figura 12.30. Summary 
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12.6. Annex VI. Pla financer 
 

 
 

Taula 12.5. Pla financer 
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12.7. Annex VII. Previsió de vendes 
 

 
 

Taula 12.6. Previsió de vendes (any 1)
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Taula 12.7. Previsió de vendes (any 2)
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Taula 12.8. Previsió de vendes (any 3)
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Taula 12.9. Previsió de vendes (any 4)
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Taula 12.10. Previsió de vendes (any 5)
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12.8. Annex VIII. Despeses de personal 
 

 
 

Taula 12.11. Despeses de personal 
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12.9. Annex IX. Devolució préstec 
 
 
 

 

 
 

Taula 12.12. Devolució préstec

 122 



 
 

12.10. Annex X. Altres despeses 
 

 
 

 
 

Taula 12.13 Lloguer 
 

 
 

Taula 12.14. Subministraments  
 
 

 
 

Taula 12.15. Altres
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12.11. Annex XI. Balanç 
 
 

 
 

Taula 12.16. Balanç 
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