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Resum 
 
L’objectiu d’aquest treball és realitzar un pla de negoci de una aplicació per a mòbils de 

seguiment en temps real. L’aplicació va enfocada en el món de l’esport per tal de facilitar 

el seguiment dels participants, sobretot en el cas dels esports de muntanya, ja sigui per 

part de amics i familiars o per la organització de una cursa. En el cas de la cursa podria 

servir com a control de pas per la pròpia organització o com a seguiment en directe per 

els aficionats, d’altre banda en el cas d’us propi en entrenaments podria servir per 

compartir la posició amb la gent més propera i facilitar dades molt valuoses a els equips 

de rescat en cas de necessitat.  

Amb aquest projecte es pretén realitzar un estudi del mercat actual i la competència, 

determinar l’estratègia de màrqueting i el pla d’operacions a seguir, i finalment 

determinar la viabilitat econòmica de l’aplicació. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
The aim of this project is to make a business plan of a live tracking application for 

smartphones. This app will be focused on the sport, in order to make easier the tracking 

of the participants, especially for sports at the mountain, either by their families and 

friends or by the race organization. In the case of the race it can be used as a checkpoint 

for the organization and for the fans it can be used as a live tracker, in another way, it also 

can be used for the runners in order to keep their families informed of their position when 

they go run alone in the mountain and if necessary, it would be very important information 

for the rescue team. 

With this project I pretend to make a research about the actual market and the competence, 

determine a marketing strategy and the operations planning and to determine the 

economic viability of the application.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

1.1 Emprenedor 
 
Sergi Cabanyes,  

 Estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica a la 
Universitat Pompeu Fabra.  

 Analista de qualitat a l’empresa King Shared 
Services – Activision Blizzard. 

 Corredor amateur i soci fundador de l’agrupació 
esportiva Gall Fer Team. 

 
 

1.2 Idea 
 
La idea sorgeix de mi mateix, que soc un corredor de muntanya amateur. A la 
majoria de les curses, tant professionals com populars, m’obliguen per normativa 
a córrer amb un telèfon mòbil a sobre. Entenc la necessitat de córrer sempre 
amb el mòbil ja que córrer per muntanya pot ser perillós, es passa per terrenys 
inestables i passos tècnics, on qualsevol mala passa pot suposar una greu 
caiguda, i en cas d’estar entrenant sol es fa encara més important el fet d’estar 
localitzable i de poder avisar a algú en cas d’accident, ja que en una cursa algun 
altre corredor et podria veure i demanar ajuda, però si estàs sol depens 
exclusivament de tu mateix.  
 
Vaig veure que tot sovint em quedava sense cobertura, fet que impediria el poder 
realitzar una trucada, però en canvi molta gent utilitza aplicacions per enregistrar 
les rutes que fan a través del sensor GPS del mòbil i aquest no sol perdre la 
cobertura. Se’m va acudir que seria ideal fer una d’aquestes aplicacions però 
que a part d’enregistrar la ruta, permetés compartir-la en temps real amb qui 
l’usuari desitgés, així d’aquesta manera abans de sortir podria compartir la ruta 
amb algun familiar o amic i aquest en tot moment podria veure on es troba. A 
això se li podria sumar un botó d’emergència que contactés els serveis de rescat 
en cas que l’usuari es fes mal i no pogués continuar. Juntament amb l’alerta es 
podria enviar la posició, cosa que facilitaria la tasca a els professionals i 
agilitzaria el procés del rescat, i fins i tot es podria configurar l’aplicació de 
manera que si no detectés cap moviment durant un temps determinat l’alerta 
s’enviés automàticament, així es podria arribar en poc temps en casos on per 
culpa d’un cop o forta caiguda el corredor ha queda inconscient. 
 
A part de la seguretat que oferiria l’aplicació, es podria aprofitar el mateix sistema 
de seguiment per oferir un servei als organitzadors de curses, que permetria 
veure la posició de cada corredor en temps real tant als aficionats que volguessin 
seguir l’esdeveniment com a la organització, que a més a més podria controlar 
el recorregut que segueixen tots els corredors i assegurar-se que ningú fa cap 
drecera. 
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1.3 Oportunitat de negoci 
 
Crec que és el moment ideal per realitzar un projecte d’aquestes 
característiques, ja que tant el sector dels smartphones com el dels esports es 
troben en una tendència de creixement.  
 
El 2014 Espanya es va situar com a líder europeu en penetració dels 
smartphones. Del total de telèfons mòbils que existeixen actualment a Espanya, 
un 81% són smartphones, i hi ha fins a 23 milions d’usuaris actius de “apps” que 
realitzen 3,8 milions de descarregues diàries. 
 
També el running està en ple creixement, ho demostren dades com el creixement 
de ventes de bambes, que ha pujat fins a 2,2 milions a finals del 2013 respecte 
els 1,1 que es van vendre el 2009, també l’increment de curses populars, les 
quals han duplicat el nombre de curses existents en els últims 3 anys, i el nombre 
de participants que s’ha vist incrementat en la majoria de proves, un exemple 
seria per exemple la sant silvestre de Madrid, que ha passat de 6.500 participants 
al 1999 fins a 40.000 el 2013. 
 
També crec que podria negociar amb les corresponents federacions per tal de 
que, per normativa, obliguessin a utilitzar la meva aplicació en les proves dels 
seus campionats per fer us de les mesures de seguretat que aquesta oferiria. 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 3 

2. MÀRQUETING 
 
 
2.1 Anàlisi de l’entorn i del sector 
 
 
a) Anàlisi de l’entorn general 
 
Quan parlem de l’entorn general entenem que són tots aquells factors externs 
no controlables per l’empresa però que poden afectar l’activitat, tant de manera 
positiva com negativa. Per realitzar aquest anàlisi he de tenir en compte la 
situació geogràfica on l’empresa vol desenvolupar la seva activitat i els factors 
polítics, econòmics, socioculturals, tecnològics, ecològics i legals a través dels 
quals podrem veure quines són les amenaces i quines són les oportunitats del 
negoci.  
 
L’empresa que crearà TrackApp es localitzarà a Olot, a la província de Girona. 
Es tracta d’una província muntanyosa, on cada setmana es realitzen proves 
esportives de diferents dificultats. De la mateixa manera existeixen vàries 
organitzacions que donen vida a aquestes proves esportives.  
Tot i que la seva localització serà a Olot, vull començar l’activitat per tot el territori 
geogràfic català i expandir-me per tot Espanya el més aviat possible. 
 
La forta inestabilitat política actual és un dels principals factors que poden afectar 
negativament a la obertura d’un nou negoci. Tot i així, canvis al Govern també 
poden significar millores, amb noves lleis que donin més facilitats i que no 
suposin tants impediments per empresaris.  
 
Pel que fa als factors econòmics Espanya fa varis anys que es troba enmig de 
una crisi que ha provocat un fort augment de l’atur i la pobresa, deixant a molta 
gent en situacions precàries. Dades molt negatives que fan que la gent vigili molt 
més en què es gasta els diners i que prioritzi el seu consum en coses essencials. 
Tot i així, la situació va canviant i comencem a notar lleugeres millores, i no 
obstant la tecnologia i l’esport, tot i la situació econòmica actual, han estat 
sempre augmentant les ventes, un factor positiu per l’activitat del projecte.  
 
Pel que fa els factors socioculturals podem veure que la gent vol portar una vida 
més saludable, es preocupen més per la seva imatge i el seu benestar, i la 
majoria fan esport. Un dels esports que més de moda s’ha posat és el running. 
Aquest factor es pot relacionar amb l’econòmic, ja que és un esport que per 
practicar-lo no es necessita molt material, només la roba i unes bambes.  
 
El factor tecnològic és un altre aspecte important per aquest projecte. La 
tecnologia és molt important a les nostres vides. Només cal veure xifres com que 
més del 80% dels espanyols utilitzen un smartphone. La tecnologia avança a 
diari i la societat s’adapta a totes les novetats i vol estar sempre a l’última 
tendència.  
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Quan parlem sobre els factors ecològics ens referim al medi físic i natural que 
envolta l’empresa. Els últims desastres naturals i la evident contaminació 
provocada per l’home preocupen a la gent i tots intentem ser una mica més 
responsables en aquest sentit. Tot i que la creació de TrackApp no suposa cap 
contaminació, volem que la pròpia empresa tingui uns valors propis de respecte 
a la natura i al medi ambient, que participi activament en campanyes de 
sensibilització i que faci donacions per la preservació dels espais naturals o per 
la lluita contra desastres com els incendis forestals per exemple. Volem ser un 
referent col·laborant amb organitzacions i entitats en pro de la protecció del medi 
ambient. 
  
Per acabar, ens fixarem en els factors legals. 
Està clar que els factors legals poden ser crítics, sobretot quan l’empresa 
comença la seva activitat i no té la facturació suficient per ser totalment 
sostenible.  
Podem veure que amb les legislacions vigents, la creació d’una empresa és una 
tasca d’allò més complicada. Està clar que segons l’activitat que es vol 
emprendre, s’han de demanar unes llicències o unes altres, algunes més fàcils 
d’aconseguir i d’altres més difícils, però el que realment em preocupa són els 
impostos. Tant si fas una societat com si et fas autònom, sense importar quan 
factures al mes, sempre s’han de pagar el mateix percentatge d’impostos, per no 
parlar de les inversions que s’han de fer en cas de crear una societat, que si no 
funciona, és més difícil i més car de desfer. Això resulta un gran impediment per 
la creació de un negoci i fa que molts emprenedors es tirin enrere per por de no 
poder fer front als costos de l’empresa si no tenen prou facturació.  
 
Cada país té els seus impostos, i aquí Espanya és on més es cobra als 
empresaris. Només cal veure la següent imatge que mostra què paguen 
d’impostos els autònoms a alguns dels països d’Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiem que els factors externs no depenen de nosaltres  i que poden variar amb 
el temps a millor o a pitjor per l’empresa. Per tant m’hauré d’adaptar als constants 
canvis que patim i fer-ho ràpid per poder seguir al mercat.  
 

[4]  Gràfica 1: Quota d’autònoms als principals països europeus  
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b) Anàlisi del sector (entorn específic) 
 
Dins l’entorn específic hi trobem tots aquells factors que són més pròxims a 
l’activitat habitual de l’empresa i que per tant en depèn. Per realitzar aquest 
anàlisi he de tenir en compte les dues branques d’activitat econòmica (esport i 
tecnologia) amb les seves característiques com regulacions, permisos, 
facturació, entrada/sortida, productes substitutius, etc.  
 
La creació de TrackApp pertany a dues branques d’activitat econòmica, esport i 
tecnologia. Tant és important l’evolució de l’esport, en aquest cas les modalitats 
que més ens interessen són ciclisme i running, com dels smartphones, més 
concretant la descàrrega d’aplicacions.  
 
Els components de l’entorn específic són proveïdors, clients, competidors, les 
entitats financeres, administracions públiques, stakeholders i canals de 
distribució.  
 
 
Proveïdors  
 
Dins dels proveïdors, en la creació de TrackApp, podria tenir els servidors on 
s’implementarien els serveis i on guardaríem la base de dades amb tota la 
informació sobre l’aplicació creada.  
 
 
Clients 
 
Una empresa pot tenir dos tipus de clients, poden ser consumidors finals o bé 
empreses que necessiten el producte o servei per seguir produint. En el meu cas 
podria dir que m’adreçaré a tots dos tipus de clients.  
 
En un costat tinc els consumidors finals, que són persones que faran servir 
directament la aplicació descarregant-la a l’AppStore o Google Play. El perfil dels 
consumidors finals són gent esportista, que sobretot practiquen ciclisme i 
running, i que fan servir el seu mòbil a l’hora de practicar esport.  
 
Per altra banda tinc les empreses que necessiten el meu producte. En aquest 
cas podríem parlar sobre les organitzacions d’esdeveniments esportius. Per 
aquests, la app podria servir per controlar els participants sabent a cada moment 
on són, per tenir més eficàcia en trobar un corredor en cas d’emergència i pel 
tema de classificacions. 
  
Els empresaris han de saber quines són les motivacions que fan que una 
persona compri el seu producte. Moltes vegades aquesta motivació és el preu 
però en el meu cas, com que també oferirem un servei gratuït, m’he de fixar amb 
altres motivacions que poden ser la motivació racional o emocional, sobretot amb 
les motivacions racionals, que són les motivacions que tenen a veure amb la 
reflexió del client sobre les característiques del producte i la comparació amb els 
competidors o productes substituts. Per aquesta raó he d’estudiar bé els  
competidors.  
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Competidors 
 
Competidors tan poden ser empreses que ofereixen el mateix producte o bé 
empreses que tenen productes que poden ser substitutius. Per tant he fet un 
estudi de quins són els principals competidors:  
 

 Alpify: es tracta de una aplicació que serà la competència directa. 
Ofereix pràcticament el mateix servei que vull oferir. Actualment es 
fa servir per localitzar a les persones que practiquen esport a la 
muntanya en cas d’accident, però esta evolucionant ràpidament 
cap al tracking en temps real per a seguiments en directe. És una 
aplicació gratuïta i ja es operativa a tota Espanya, a Andorra, a 
alguns punts de Turquia, Veneçuela i Argentina. Seguidament 
l’analitzaré en un quadre on podrem veure els punts forts i dèbils 
d’Alpify per tal d’estudiar-los en detall i no cometre els mateixos 
errors, millorar el servei que ofereixen i reforçar els meus punts 
forts.  

 

 Strava: és una aplicació que registra l’activitat física utilitzant el 
dispositiu GPS de l’smartphone. Les seves principals funcions són 
registrar una activitat, guardar-ne la ruta, calcular els kilòmetres, 
calories, ritmes, desnivells, etc. i compartir-ho amb els amics que 
pots seguir a la mateixa aplicació a mode de xarxa social. 
L’aplicació és gratuïta, tot i que existeix Strava Premium que conté 
moltes més opcions i informacions sobre l’activitat realitzada. És 
una bona aplicació per tenir un control de les activitats realitzades 
i poder seguir el que fan les amistats. Hi ha tot tipus d’activitats, des 
de running, ciclisme, natació, esquí, etc. La principal diferència amb 
la meva aplicació seria que només registra l’activitat, no avisa en 
cas d’emergència, ni pots compartir la teva ubicació en temps real, 
la comparteixes un cop realitzada l’activitat.  

 

 Runtastic: principalment es tracta d’una aplicació molt semblant a 
Strava, també serveix per registrar activitat utilitzant el GPS del 
mòbil i ho comparteix amb les amistats com una xarxa social, tot i 
que aquesta conté menys opcions. Estan treballant en una versió 
que permetria fer un seguiment en temps real, tot i que de moment 
encara no esta implementada. Una de les principals diferències 
entre Strava i Runtastic és que la segona és només per aquells que 
corren (o caminen). Per registrar una activitat amb bici, t’has de 
descarregar una altra aplicació, que es diu Road Bike o bé 
Mountain Bike, de fet tenen diverses aplicacions, una per cada tipus 
d’activitat. És un gran desavantatge ja que no pots registrar les 
diferents modalitats d’esport que practiques només en una 
aplicació, sinó que te n’has de descarregar varies, fet que resulta 
bastant incòmode. També és gratuïta, tot i que existeixen les 
versions “PRO” de cada aplicació i que són de pagament. A canvi, 
incorporen més dades i algunes noves funcionalitats.  

 
 



 

 7 

 

 Endomondo: podríem dir que és exactament el mateix tipus 
d’aplicació que Strava i Runtastic, tot i que és més semblant a 
Strava ja que incorpora totes les funcionalitats i esports en una sola 
aplicació. Les seves funcions són les mateixes que les altres, 
permet compartir amb amics que tens a l’aplicació les activitats 
realitzades, dóna diverses estadístiques de l’activitat, i és gratuïta, 
tot i que també existeix Endomondo Premium, de pagament, amb 
opcions extres com la programació d’un pla d’entrenament, 
estadístiques Avançades i entrenaments per intervals.  

 

 Suunto, Polar i Garmin: totes tres aplicacions només es poden fer 
servir a través dels dispositiu gps propis de cada marca. Amb la 
compra d’un rellotge et pots descarregar l’app que et permet unes 
funcions semblants que les tres aplicacions anteriors. Són més 
complertes a nivell de informació, estadístiques, resultats, etc. però 
per contrapartida no ofereixen tantes funcionalitats socials com les 
altres, són més pensades de cara al seguiment personal dels 
entrenaments i competicions. 

 
 
 
A continuació veiem una gràfica del posicionament que tindria la nostra aplicació 
respecte a les de la competència: 
 
 

 
 
 

Gràfica 2: Taula de posicionament respecte la competència 
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Després de veure quines són les aplicacions que ofereixen un producte idèntic o 
substitutiu, veiem que només existeix una app de seguiment que fa exactament 
les mateixes funcions que vull proporcionar en la versió gratuita, que és Alpify. 
Per tant vegem quins són els punts forts i dèbils d’aquesta aplicació.    
 
 

 
Alpify 

 

Punts forts Punts dèbils 

És operatiu a tot el territori espanyol. Falta de robustesa, es perd 
constantment el senyal. 

Envia missatge de socors als serveis 
d’emergències i als contactes escollits 
(adjuntant la ubicació). 

Només s’activa en cas de polsar el 
botó d’emergència, no serveix en cas 
de pèrdua de coneixement. 

Quan no hi ha accés a Internet, la 
petició d’emergència arriba al sistema 
d’Alpify a través de SMS. 

És una aplicació que serveix 
únicament en temps real. No permet 
poder guardar la ruta, compartir-la 
amb amics, veure resultats ni 
estadístiques al finalitzar l’activitat. 

Té un consum de bateria bastant 
optimitzat: la mitjana és d’un 7-10% en 
Android i un 10-21% en iPhones 
durant el dia.  

No és compatible amb altre 
dispositius, com per exemple 
rellotges.  

Possibilitat de seguir a un corredor / 
ciclista en temps real pels seus 
familiars o amics.  

 

 
 
 
Vistos els punts forts i dèbils d’Alpify, la meva aplicació per poder ser més 
atractiva pels consumidors, ha de combinar la seguretat (avisos en casos 
d’emergència), seguiment del corredor en temps real i ser una aplicació social, 
per guardar rutes, comparar i compartir amb els amics. És a dir, combinació del 
que tinc per competència amb els productes que podrien substituir la meva app 
de seguiment. Uns dels punts més importants a tenir en compte serà la robustesa 
de l’aplicació quan hi hagi pèrdua de senyal per culpa de mala cobertura.  
 
 
Les entitats financeres  
 
Per posar en marxa el negoci i per realitzar l’aplicació necessitaré finançament 
que em pot donar un banc.  
Veient una mica les ofertes actuals, el Banc Santander em sembla el més 
apropiat per demanar el préstec i tenir-hi la compta bancària.  
 
Existeixen vàries raons que explicaré en detall a l’apartat de Finançament, però 
alguns dels beneficis que aporta són els següents:  
 

Gràfica 3: Anàlisis dels punts forts i dèbils del principal competidor  
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 Compte 123 per a Pimes ofereix bonificacions que són 1% en Nòmines i 
Assegurances socials, 2% en Impostos estatals i 3% en 
Subministraments, Seguretat Privada i Assegurances en Protecció. Això 
vol dir que a finals de l’any, sempre que es compleixin totes les condicions 
necessàries, es remuneren una petita part d’impostos que s’han pagat.  

 Aquest compte ho poden fer els comerços, societats i autònoms.  

 No existeix cap compromís de permanència. 
 
  
Administracions públiques 
 
Les administracions públiques, ajuntaments en la seva gran majoria, són els que 
tenen el poder de donar llicències i subvencions. Generalment també són els 
primers interessats en l’obertura de nova empresa a la zona i per tant no solen 
posar molts impediments per obtenir-les.  
 
L’elaboració d’una aplicació mòbil i la seva comercialització no necessita un 
local. Per aquesta raó, per tal de reduir costos sobretot al principi de la vida de 
l’aplicació, el més ideal seria fer-me autònom i treballar pel meu compte des de 
casa. Això té varis avantatges que veurem a continuació. 
 
Quan es parla sobre la constitució d’una empresa, la majora de persones pensen 
en realització d’una Societat Limitada. Això vol dir que s’ha de crear una persona 
jurídica que té uns costos per la seva constitució en forma de capital i després 
un cost mensual pel seu manteniment. El capital mínim és de 3.000 euros i la 
constitució de la persona jurídica uns 1.500 euros aproximadament, que vol dir 
que cal una inversió mínima d’uns 4.500 euros sense saber si l’empresa tindrà 
èxit. A més a més, si el negoci anés malament, per acabar amb aquesta persona 
jurídica, s’han de pagar uns 1.500 euros més (ho explicarem detalladament a 
l’apartat de organització i gestió). Tot això es pot estalviar fent-se autònom.  
 
Tot i que a Espanya ser treballador autònom segueix sent car, actualment tenim 
algunes ajudes per part de l’Estat, com una tarifa plana al començament de 
l’activitat que redueix els costos durant el primer any. És una opció menys 
arriscada que la creació de una Societat Limitada. A l’apartat organització i gestió 
explicarem en detall els costos que representa i quins beneficis dóna. 
 
Quan es tracta de treballar des de casa, el gran avantatge actual és que no es 
necessita cap llicència. Segons la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de Simplificació 
Administrativa, tots aquells que tenen com a lloc de treball casa seva, sempre 
que no siguin professions com metges, veterinaris, dentistes, etc, no estan 
obligats a comunicar a l’Ajuntament la seva activitat. Ho podem veure a l’article 
XII de la llei: 
 
“...Les disposicions contingudes en aquest capítol són aplicables a les activitats 
econòmiques innòcues i a les activitats econòmiques de baix risc que es 
desenvolupen en un establiment. La resta d’activitat econòmiques es continuen 
regint per la legislació sectorial corresponent...” 
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Com que es tracta d’una activitat innòcua i de baix risc que es farà a un domicili 
privat, segons SIGMA (Salut, Informació i Gestió del Medi Ambient) que pertany 
a l’Ajuntament d’Olot no cal la comunicació d’inici d’una activitat ni cap llicència.  
 
També és important assegurar-me que el nom de l’aplicació, Trackapp, és únic i 
que ningú més el pugui fer servir, per tant l’hauré d’inscriure al registre de Marcas 
y Patentes.  
 
 
Canals de distribució 
 
Els principals canals de distribució seran les plataformes pròpies de Apple i 
Google, l’AppStore i Google Play.   
 
 
Els estudis dels sectors general i específic m’ han ajudat a realitzar un Anàlisi 
DAFO que comentarem més endavant a l’apartat de valoració, on podrem veure 
els avantatges i desavantatges dels factors tan interns com externs per la meva 
aplicació:     
  

Debilitats Amenaces 

- Possibles pèrdues de cobertura a les curses 
de muntanya.  
- Molta gent farà servir el Trackapp que és 
gratuït i molt poc percentatge de les 
descàrregues seran Premium. 
- Es necessita molta inversió inicial, pel que 
s’ha de demanar un crèdit alt. 
- Els beneficis depenen de l’abast de 
l’aplicació i triguen a ser notables. 
- Durant el desenvolupament només hi ha 
despeses, no tenim cap ingrés. 
 

- Que s’acabi el boom que hi ha actualment 
per aquests esports.  
- Que entri un competidor o producte substitut 
amb molta força. 
- Inestabilitat econòmica del país.  
- Impostos molt elevats. 
- Noves lleis que obliguin a tenir més 
llicències. 
- Que les organitzacions de les proves 
esportives no es vulguin adaptar al sistema 
que proposem. 
 

Fortaleses Oportunitats 

- Aplicació pensada per corredors i ciclistes, 
esports més practicats actualment. 
- La necessitat d’una aplicació així per la 
pròpia experiència com a corredor.  
- L’aplicació pensada per treballar en curses, 
cosa que expandeix el mercat i ens porta 
ingressos extra que no són de la pròpia app. 
- Setmanalment es realitzen una gran 
quantitat de curses per tot el territori. 
- No es necessita notificar a l’Ajuntament una 
activitat econòmica si aquesta es realitza des 
del domicili. 
- Existència de Premium Mensual i Anual, que 
suposa varietat i estalvi pels clients. 
- Possibilitat de promocionar l’app a les 
curses. 

- La gran majoria d’esportistes que practiquen 
running i ciclisme són persones joves, d’entre 
18 i 45 anys, que utilitzen els smartphones. 
- La tecnologia avança a diari.  
- Poca competència actualment. 
- La versió premium que proposem presenta 
moltes més funcions en comparació a la 
competència i els productes substituts per un 
preu molt semblant. 
- Google Play i Apple ho posen molt fàcil per 
penjar la teva aplicació al seu mercat i 
proporcionen un gran abast. 
 

 
 
 
 

Gràfica 4: Anàlisis DAFO de l’aplicació  
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2.2 Anàlisi del mercat 
 
L’aplicació és per les persones que practiquen esport, per tant el sector on es 
desenvolupa l’activitat és Educació, Cultura i Oci. L’anàlisi està dividida en tres 
apartats: segons les persones que practiquen esport i l’evolució de les modalitats 
que més m’interessen pel negoci, segons l’evolució de les aplicacions mòbils i  
segons l’enquesta efectuada. 
 
 

a) Segons les persones que practiquen esport 
 
Actualment l’esport és cada cop més popular i any rere any creix el nombre de 
persones que es sumen a portar una vida més saludable. Segons l’Enquesta 
d’Hàbits Esportius de l’any 2015 realitzada a través d’una investigació per part 
de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, més de la meitat de la població, 
un 53,5% (a partir dels majors de 15 anys) practiquen esport. Amb l’anàlisi veiem 
que la gran majoria ho realitzen amb freqüència, un 19,5% diàriament i un 46,2% 
al menys un cop a la setmana.  
En el cas d’aquest tipus d’aplicació no només m’interessa quanta gent practica 
esport, sinó quina modalitat d’esport practica. Vegem el següent gràfic:  
 
Com podem observar a les dades que ens facilita l’enquesta, els esports més 

practicats a 
Espanya són 
Ciclisme, Natació, 
Senderisme i 
Carrera (running). 
Com que l’aplicació 
és, principalment, 
per a corredors i 
ciclistes aquestes 
xifres ens diuen que 
el projecte podria 
tenir èxit en 
aquestes modalitats 
ja que són les més 
practicades (fins a 
18 millons de 
persones practiquen 
ciclisme, i 14 carrera 
a peu). A més a més 
l’enquesta ens dóna 
més informació que 
ens pot ser d’utilitat, 
com ara la 

comparació de l’any 2010 amb l’any 2015, on hem pogut veure que, tot i que tots 
els esports han tingut un augment de la popularitat entre la població, les 
modalitats com ciclisme, carrera i senderisme són les que més seguidors han 
guanyat durant els últims 5 anys (juntament amb la natació).  

[5] Gràfica 5: Practicants d’esport segons la modalitat  
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Aquesta és una informació molt positiva, ja que veig que emprenc un negoci en 
unes modalitats que cada any tenen més popularitat entre la població espanyola.  
Les persones que practiquen ciclisme, segons l’Enquesta d’Hàbits Esportius, són 
les persones que també solen practicar senderisme i les persones que fan 
running són les que, per variar la seva activitat esportiva, fan ciclisme. En aquest 
cas els usuaris podran fer servir només una aplicació ja que servirà per aquests 
esports i no només per una modalitat.  
Tot i que l’aplicació és per a tothom, la seva principal funció és útil per a les 
proves d’esport, com carreres de bicicletes, carreres populars, curses de 
muntanya, d’orientació, etc.   
L’aplicació mòbil podria funcionar a escala mundial, però primer en vull fer un 
llançament reduït per veure’n l’acceptació, i triaria el territori més pròxim i que 
més conec, Espanya (on segons la informació que podem treure de l’enquesta, 
tindríem un públic de fins a 20 milions d’usuaris potencials). Veient-ho per 
experiència pròpia (sobretot a Catalunya), ha experimentat un gran “boom” en la 
participació de persones en proves d’esport d’aquest tipus.  
A continuació veiem la gràfica que ens confirma que a Catalunya la participació 
en curses vàries  és encara més elevada que a la resta d’Espanya: 
 
 

En el running les curses han augmentat el número de participants des dels seus 
inicis fins l’actualitat d’una manera espectacular. Ho podem veure a la gràfica 7, 
que ens mostra aquest augment, sobretot als últims anys. La meva pròpia 
experiència com a corredor de muntanya confirma aquesta evolució. Fent les 
mateixes curses que l’any anterior, puc observar que sempre hi ha un augment 
de número de participants. El mateix passa amb la quantitat de curses, que cada 
cop n’hi ha més.  

Gràfica 6: Participació en proves esportives de Catalunya i Espanya (en percentatge de la població total). 
 

 

[6] 
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Precisament per aquests motius, la popularitat de l’esport i l’augment de la 
participació en curses, crec que aquest tipus d’aplicació pot tenir èxit. Quan es 
tracta de curses de muntanya i sobretot de curses més llargues, tan per la 
organització com pels acompanyants del corredor, pot ser molt important estar 
sempre informats d’una ubicació precisa. Això ajuda en cas d’accident, en cas 
de que un corredor no pugui seguir més o simplement per curiositat i perquè els 
acompanyants sàpiguen l’hora aproximada de l’arribada a la meta o als punts 
d’avituallament.  
 
 

b) Segons l’evolució de les aplicacions mòbils 
 

L’evolució tecnològica és un avantatge per aquest tipus de projecte. La 
importància dels smartphones actualment és molt gran i existeixen vàries 
aplicacions per la realització de l’esport que et permeten guardar una ruta, que 
calculen els kilòmetres recorreguts, calories cremades, etc. Segons l’Enquesta 
d’Hàbits Esportius realitzada el 2014 [9] les persones que practiquen més 
esport i més modalitats d’esport són les que tenen entre 16 i 45 anys. I també 
són les persones entre 18 i 44 anys, segons les estadístiques d’INE (Institut 
Nacional d’Estadístiques), les que més utilitzen els smartphones, que significa 
una relació positiva per el llançament d’una aplicació mòbil per esportistes.  
 
La següent gràfica (gràfica 8) ens mostra la quantitat d’aplicacions 
descarregades des de l’any de llançament de les plataformes (Google Play i 
AppStore). A més a més podem observar que es descarreguen més aplicacions 
de l’AppStore d’Apple que del Google Play. Aquestes dades, sumant a que 
segons el diari ABC un 53,7% de la població espanyola (a partir dels 15 anys) 
utilitzen un telèfon intel·ligent, ens fan adonar de la importància de la tecnologia 
mòbil actualment.  
 
 
 
   

Gràfica 7: Evolució de participants arribats en curses populars de Catalunya 
 

 

[8] 
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L’avantatge de les curses (principalment de muntanya) és que la gran majoria de 
les organitzacions t’obliguen a portar el mòbil per tal de comunicar-te amb els 
serveis d’emergència en cas d’accident. Fins i tot en algunes curses t’obliguen a 
tenir una aplicació que indiqui la teva posició exacta en tot moment. 
  
Actualment existeix una aplicació semblant a la que proposo i que seria la 
principal competència, anomenada Alpify, que s’ha creat bàsicament per 
seguretat de tots aquells que practiquen esports a l’aire lliure.  
 
Després d’utilitzar aquesta aplicació en una prova esportiva, he pogut veure varis 
errors com pèrdua total de la senyal en trams llargs (durant els quals es pot 
produir una emergència) i inexactitud en la distància (pèrdua de varis kilòmetres).  
 
La meva aplicació tindria valors afegits, més robustesa i més funcions que poden 
ser de gran importància tan pels organitzadors de les curses com pels 
participants, tal i com hem vist a l’apartat anterior amb l’estudi de la competència.  
 
La gratuïtat de l’aplicació és un dels punts més forts per poder arribar a més gent, 
participin en proves d’esport o no, ja que l’aplicació també pot ser molt útil tant 
per aquells que van a fer una simple excursió per muntanya com per els que 
entrenen sols habitualment. D’aquesta manera, per exemple els pares o la 
parella, tenen controlada a la persona en qüestió i poden veure de seguida si hi 
ha hagut algun problema.  
 
 

Gràfica 8: Aplicacions descarregades  des de les plataformes 
 

 

[10] 
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c) Segons l’enquesta efectuada 
 
El punt més important per l’anàlisi del mercat és parlar amb els possibles clients. 
Per això he realitzat una enquesta utilitzant Google Forms, la qual he compartit 
a la xarxa social més popular, Facebook. L’enquesta ha sigut publicada en grups 
públics de corredors i ciclistes, que són majoritàriament persones que practiquen 
esport tan de manera amateur com professional. 
 
L’enquesta està formada per 6 preguntes que a part de donar-me una idea del 
que pensen els clients potencials sobre l’aplicació, em dóna informació del 
coneixement dels que han realitzat l’enquesta sobre la competència que tinc.  
 
En total he obtingut 82 respostes i els resultats són els següents:  
 

1. Realitzes algun esport a l’aire lliure?  

 
Entre les respostes rebudes la gran majoria de les persones practiquen esport i 
les modalitats predominants són córrer i bicicleta.  
 
 

2. Acostumes a dur el mòbil a sobre durant la realització de l’esport?  

 
 
 
 
 
Com podem observar més 
d’un 80% porten el mòbil a 
sobre durant la realització de 
l’activitat.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Gràfica 9: Respostes pregunta 1 de l’enquesta efectuada  
 

 

Gràfica 10: Respostes pregunta 2 de l’enquesta efectuada  
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3. Creus que pot ser útil una aplicació com la que proposem? 

 
 
 
 
Un 92,7% la trobarien útil.  
 
 
 
 
 
 

4. La utilitzaries? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot i que un 92,7% troba útil l’aplicació proposada, només 58% dels enquestats 
l’utilitzaria. Aquest fet es deu a que un 21% utilitza una aplicació semblant. Si 
fem una aplicació més atractiva, amb més funcions i més precisió que la 
competència, aquest 21% podria acabar utilitzant la nostra aplicació.  
De fet aquest 21% són les persones que més ens interessen, ja que els que ja 
utilitzen una aplicació són els que més esport practiquen i que ho fan utilitzant 
l’smartphone, per tant són els principals clients potencials.  
 
 

5. Quina aplicació semblant utilitzes / coneixes?  

En total 12 Persones ens han nombrat l’Alpify, 11 l’Strava, 6 el Runtastic, 6 
Endomondo, 3 Nike Running, 1 Suunto i 1 Garmin.  
 
Són casi totes les aplicacions que he nombrat en l’estudi del sector i la 
competència, aplicacions que registren les carreres i entrenaments, segueixen 
rutes trobades o descarregades, calculen estadístiques amb distàncies, ritmes, 
velocitats, etc, i recopilen dates, escalen posicions entre amics, comparteixen 
activitats, etc. Algunes són aplicacions molt complertes però la única que és el 
mateix que es proposa en aquest projecte és Alpify, ja que l’aplicació és pensada 
no només per seguir una ruta i poder examinar-la després, sinó que és perquè 
les persones que desitgis puguin veure on et trobes durant una carrera o 
entrenament en temps real.  

Gràfica 11: Respostes pregunta 3 de l’enquesta efectuada  
 

 

Gràfica 12: Respostes pregunta 4 de l’enquesta efectuada  
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També han nombrat altres aplicacions o webs que no considero com a 
competència, com per exemple:  
 
Wikiloc (2 persones), que és una pàgina web que et proporciona mapes de rutes 
que la gent va penjant a Internet.  
 
Androzic (1 persona) és una aplicació per gestionar els mapes i les rutes que es 
realitzen.  
 
GPS Phone Tracker (1 persona) s’utilitza per localitzar la posició d’un mòbil a 
través del número de telèfon.  
 
Veiem que el servei que ofereixen no es substitutiu del que pretenc oferir, per 
tant no crec que siguin competidors, sinó que fins i tot podrien arribar a ser un 
complement per la meva aplicació. 
 
Per tant, després d’analitzar les respostes d’aquesta pregunta, puc dir que del 
55% de les persones que l’han respost, només un 21% coneix una veritable 
competència que és l’Alpify i que suposa un 15% del total de les persones 
enquestades.  
La resta o desconeixen aquest tipus d’aplicacions o bé utilitzen substitutius com 
Strava o Runtastic que no són ben ve el servei que pretenem oferir 
 
 

6. T’agradaria que incorporés alguna altra funcionalitat?  

Aquesta pregunta ha sigut contestada per 39 persones de 82. Algunes de les 
funcionalitats que interessen als entrevistats són:  
 

 Guardar els recorreguts, temps, desnivells, etc. 

 Accés per veu a un contacte en concret en cas d’accident greu/ enviar un 
SMS a un contacte en concret en cas d’estar massa temps aturat. 

 Waypoints i velocitat en temps real. 

 Compatibilitat amb rellotges GPS. 

 Reciprocitat per poder saber qui et controla. 

 Que consumeixi poca bateria. 

 Proposar rutes alternatives en cas de no poder fer una ruta que es sol fer. 

 
Després de realitzat aquest estudi de mercat puc arribar a la conclusió que els 
clients potencials del servei són persones joves d’entre 18 i 45 anys que 
practiquin esport regularment i que a més a més participin en proves esportives 
com bé curses o carreres de bicicletes. La gran majoria de persones que 
practiquen esport reconeixen la importància d’una aplicació que permeti a altres 
persones seguir-te a temps real tot i que pocs en fan servir alguna aplicació, i els 
que ho fan troben a faltar una eina per combinar totes les seves activitats, fer els 
seguiments de totes les pròpies rutes i dels amics. És a dir, entre els exemples 
anteriors, podríem estar parlant d’una combinació de Alpify i Strava que puguin 
fer servir els particulars o bé les empreses organitzadores d’esdeveniments 
esportius pel tema seguretat, classificacions i control de corredors.  
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2.3 Màrqueting tàctic 
 
 

a) Descripció del producte 
 
L’aplicació per smartphones Trackapp es crea principalment per poder seguir en 
temps real la posició d’una persona que practica esport. Aquesta funció és 
important per saber on es troba una persona en cas d’emergència.  
 
Crearé una versió de l’aplicació que serà totalment gratuïta, amb la qual els 
usuaris disposaran d’unes funcionalitats bàsiques de seguretat. També tindré 
una versió premium, la qual per utilitzar-la farà falta tenir una compta premium, 
pagant una quota mensual o anual. Amb la versió de pagament els usuaris 
tindran accés a totes les funcionalitats que oferirem com guardar les rutes 
realitzades i compartir-les amb amics, generar anàlisis de les rutes (distàncies, 
calories, ritmes, etc.) o programar-ne per tal de seguir-les. 
 
Trackapp: 
 

 Perfil complert (nom, telèfon, e-mail). 

 Contactes d’emergència. 

 Sincronització amb Facebook (per trobar contactes). 

 Llista d’amics i mapa on es troben. 

 Funcionalitats de començar i compartir ruta en temps real (amb possibilitat 
d’elegir amb quins amics la vols compartir). 

 
Trackapp Premium: 
 

Inclou totes les funcionalitats de la versió gratuïta i hi afegeix les següents: 
 

 Perfil social. 

 Rutes realitzades i anàlisis generats (distància, velocitat, desnivell, etc.)  

 Tauler d’activitats (tauler general on es veuen les rutes realitzades per les 
amistats). 

 Programador de rutes. 
 
 
La dificultat i la innovació es troba en combinar una gran quantitat de funcions 
en una sola app, ja que concentraria les funcions d’Alpify (competència directa) 
i Strava (producte substitutiu).  
 
Crec que la aplicació seria de gran utilitat en les curses, no és només per la 
seguretat que oferiria, sinó també per poder saber classificacions en temps real 
de les proves, veure que ningú es surt del recorregut, etc. A més a més es 
concentraria tot en una sola aplicació que serviria tan pels corredors com per la 
organització i persones properes de l’esportista.  
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Una de les idees principals és oferir servei de classificacions per les curses, on 
no només l’organització pagarà per utilitzar l’aplicació sinó que en farà publicitat, 
fent obligatòria la seva descàrrega per poder substituir el xip i tenir més eficiència 
en cas d’accident.  
 
Un cop contractada l’aplicació per una prova esportiva, el primer que hauria de 
fer és programar el recorregut de forma que es veies tot el circuit de la prova, i 
situar-hi a sobre la posició on es troba cada participant. Per fer aquest servei a 
les curses, em farà falta un ordinador portàtil, unes quantes pantalles i una 
impressora. El dia de la cursa, s’instal·larien tots els dispositius i es controlaria 
on esta cada corredor, es mostraria el circuit en temps real amb la posició dels 
corredors per les pantalles, i s’imprimirien i es penjarien els resultats a mesura 
que els participants anessin arribant a meta.  
 
L’estratègia del futur és la continua millora dels serveis que facilita l’aplicació així 
com l’eficiència dels ja implementats. També intentar arribar a més i més 
organitzacions i buscar més patrocinadors, serà important anar solucionant els 
possibles problemes amb la cobertura i funcionar cada cop a més territori. 
 
 
b) Preu 
 
Al cas de Trackapp seguirà dues polítiques de preus totalment diferents, ja que 
per una banda m’adreço als clients directament a través d’App Store i Google 
Play i per l’altra banda tenim les proves d’esport a les quals se’m contracti.   
 
Com que la funció principal de Trackapp és poder seguir una persona en temps 
real, aquesta funció estarà inclosa en l’aplicació bàsica que serà gratuïta, així 
com el botó d’emergència i totes les funcions de seguretat.  
Per les persones que vulguin, a més d’aquestes funcions bàsiques, tenir el 
paquet complert de funcionalitats socials i d’anàlisi, hi haurà la versió Premium, 
la qual també es descarregarà de forma gratuïta però farà falta una compta 
premium per utilitzar-la, es a dir, l’usuari s’haurà de crear una compta i haurà de 
pagar una quota per tal de fer-ne us.  
 
Per poder establir un preu a l’aplicació Premium ens hem basat en els preus dels 
productes substitutius: 
 

Aplicació Preu Premium 

Strava 5,49€/mes o 54,99€/any  

Runtastic 19,90€/trimestre, 35,90€/semestre o 49,90€/any 

Endomondo 5,33€/mes o 26,70€/any 

 
Veient aquests preus podem establir un preu semblant, 4,99€/mes i un preu 
especial pels que contacten Trackapp Premium per un any de 49,99€. El 
cobrament es farà al moment a través de la targeta de crèdit.  
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Ara bé, el servei de classificacions a les curses es cobrarà d’una manera diferent. 
L’organització s’haurà de posar en contacte amb l’empresa per tal de contractar 
el nostre servei, nosaltres li oferirem un pressupost depenent de la durada de la 
cursa ja que haurem de tenir una persona encarregada des de l’inici fins al final. 
Estimem que només pel sistema de classificacions cobraríem uns 600€ (preu 
competitiu basat en el cost dels actuals sistemes de cronometratge més populars 
com Championchip, Albecam, etc.), i si a més ens demanessin que ens 
encarreguéssim de la impressió de dorsals cobraríem un plus de 300€. A tot això 
s’hi hauria de sumar el cost de les hores que el nostre empleat estigui treballant 
oferint els resultats en temps real i controlant que no hi hagi cap problema en el 
sistema o arreglant-lo en el cas que n’hi hagi. 

 
 
c) Comunicació 
 
Per donar a conèixer la nova app de tracking es faran servir les següents vies: 
 

 Flyers de publicitat, que repartirem en esdeveniments esportius o bosses 
del corredor a les curses de muntanya. 

 Elaboració d’una pàgina web corporativa de l’aplicació. 

 Patrocini d’equips d’esport en zones d’influència, portaran el logo de 
Trackapp a les seves samarretes oficials 

 Llançament d’una promoció cada tres o quatre mesos: oferir la possibilitat 
de provar Trackapp Premium durant 15 dies de manera gratuïta.  

 Serà important disposar d’una carpa amb logo de l’app per muntar l’stand 
en les curses a les que Trackapp treballarà. 

 Perfils i presència activa a les xarxes socials més importants (Facebook, 
Twitter, Instagram, etc.). 

 Filmació i compartició d’un vídeo promocional. 

A part d’aquestes eines de promoció, la més important serà arribar un acord amb 
les federacions locals (FEEC, FEDME, etc.), a les quals pretenem oferir el servei 
de classificacions de forma gratuïta en les proves del seu campionat a canvi de 
que ens incloguin en l’apartat de sponsors i la publicitat. D’aquesta manera 
aconseguiríem un gran nombre de descarregues directes ja  que tots els 
participants haurien de tenir l’aplicació instal·lada per poder participar en les 
proves, i també ens donaríem a conèixer a gran part del territori escollit. 

 
 

d) Distribució 
 
Trackapp estarà disponible a les principals plataformes d’aplicacions, App Store 
i Google Play. Per poder penjar les aplicacions, cal registrar-se i pagar una quota 
anual, 25€ aproximadament en Google Play i uns 100€ en App Store. Després 
aquests es queden un 30% del pagament que fa l’usuari, el 70% restant va 
directament per nosaltres. 
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3. PLA D’OPERACIONS 
 
 
3.1 Constitució 
 
 
a) Obtenir finançament 
 
El primer que necessitaré és obtenir finançament per tal de poder iniciar el 
negoci. Tal com he comentat anteriorment m’he fixat en el Compte 123 que 
ofereix el Banc Santander, el qual ofereix algunes avantatges com per exemple: 
 

 Bonificacions que són 1% en Nòmines i Assegurances socials, 2% en 
Impostos estatals i 3% en Subministraments, Seguretat Privada i 
Assegurances en Protecció.  

 Aquest compte ho poden fer els comerços, societats i autònoms.  

 No existeix cap compromís de permanència. 
 
He decidit que demanaré un préstec per valor de 60.000€, ja que crec que entre 

aquests diners i el capital propi que aporti serà suficient per tirar endavant 
el negoci. En l’apartat de finances veurem detalladament on repercutirà 
cada inversió i a quines despeses hem de fer front. 

 
 

b) Constitució 
 
Un cop tingui el finançament necessari per començar el negoci el primer pas serà 
constituir-me com a autònom. El perquè he decidit optar per aquesta forma 
jurídica està més detallat en l’apartat d’organització i gestió, però bàsicament 
m’he decidit per aquesta opció en comptes de constituir una SL per tal de reduir 
costos, sobretot a l’inici del projecte, ja que per constituir-se com a autònom 
només s’ha de pagar una quota bastant assequible, i no un cost de constitució i 
manteniment com és el cas de les SL, en que es pot arribar a requerir una 
inversió inicial de fins a 4.500€ 
 
 

c) Registrar la marca 
 
És molt important que registri la marca que volem dur al mercat, és a dir el nom 
i el logo de l’aplicació, per tal de no tenir problemes. Aquest tràmit es pot fer a 
través de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. 
També he de comprar el domini web amb el nom de la marca, el qual utilitzarem 
per publicar la web corporativa. 
 

 

 

 

 

 



 

 23 

3.2 Operativitat 
 
 
a) Material i Serveis 
 
Un cop estigui constituït com a autònom i tingui la marca registrada, el següent 
pas ja és comprar tot el material i contractar els serveis necessaris per tal de 
poder començar l’activitat. Com podreu veure en l’apartat d’organització he 
decidit que contractarem dos treballadors, un programador amb experiència en 
desenvolupament d’aplicacions en Android i un dissenyador gràfic. Jo mateix 
m’ocuparé de la programació de l’aplicació per a iOS. 
 
Per tant el material i serveis necessaris per a començar l’activitat en aquest cas 
seran:  
 

 3 ordinadors portàtils.  
Dos Macbook Pro, un per mi, ja que es indispensable per a poder 
treballar amb l’SDK de iOS, i un altre per el dissenyador, ja que és el 
que més útil resulta per a les tasques que haurà de desenvolupar. 
Per el programador en Android li proporcionarem un portàtil HP de 
gama mitja-alta, en el qual ell mateix podrà decidir si utilitzar-hi 
Windows o Linux, segons ho prefereixi. 

 

 2 smartphones. 
Necessitarem un smartphone android i un iOS per tal de realitzar les 
proves del software que desenvolupem. Comprarem un Samsung 
Galaxy S6 i un iPhone 6, ja que hem vist que son els que tenen mes 
revenues actualment. 

 

 Llicencies. 
Ens fa falta tenir llicencies de desenvolupador tant de iOS com de 
Android per tal de poder crear i publicar una aplicació pròpia a les 
plataformes de distribució de Google i Apple. 
També ens farà falta la llicència de Adobe per tal de que el dissenyador 
pugui utilitzar els programes corresponents. 

 

 Internet. 
Evidentment també ens farà falta tenir una bona connexió d’Internet. 
Contractarem la opció de fibra òptica de Movistar de 300 Mb. 

 

 Servidor i Domini. 
Necessitarem un servidor on allotjar la base de dades de l’aplicació i on 
tenir el host de la pàgina web corporativa. Hem optat per la opció que 
ofereix Digital Ocean, on disposem de 60GB de SSD i 4TB de transfer, 
i a més a més podem ampliar sempre que vulguem en cas que ens fes 
falta. 
Per el domini web hem decidit que el comprarem a través de GoDaddy. 
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b) Contractació 
 
El procés de contractació el duré a terme jo mateix. 
Com ja he comentat he decidit que contractarem a un programador i un 
dissenyador gràfic. 
 
Per la posició del programador buscaré algú amb experiència en el 
desenvolupament de aplicacions per a Android, amb domini des llenguatges 
Java i C++, que treballi amb un codi orientat a objectes i sàpiga utilitzar els 
patrons de disseny. 
També es valorarà experiència de treball en metodologies Agile. 
 
Per la posició del dissenyador gràfic el que miraré serà algú amb experiència en 
el disseny de marques i logos, amb bones habilitats per la il·lustració i el disseny 
d’interfícies i que tingui un domini fluït de l’Adobe CS Package. 
També es valorarà experiència en el sector de les apps mòbils. 
 
 

c) Iniciar el desenvolupament de l’aplicació 
 
El primer que haurem de fer un cop tinguem l’equip serà decidir com treballarem. 

La meva idea es treballar amb una metodologia Agile, com per exemple Scrum. 

Aquesta metodologia consisteix en desenvolupar un sistema de manera 

incremental. Funciona per iteracions que s’anomenen “sprints” i solen ser d’una 

durada de una o dues setmanes. Al principi de cada sprint es decideix quins 

requisits del sistema s’han d’implementar durant l’sprint, s’analitza i es discuteix 

com s’implementaran, seguidament es passa a la fase d’implementació i ja per 

últim es prova en una fase de testeig. Al final de l’sprint es fa el deploy, que vol 

dir que tenim una versió nova de l’aplicació amb els requisits seleccionats 

implementats i funcionals. Tot seguit passaríem a començar un nou sprint que 

constaria del mateix cicle però amb nous requisits. 

Aquí podeu veure un diagrama explicatiu de com funciona la metodologia 

esmentada: 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Gràfica 13: Fases de la metodologia SCRUM 
 

 

[12] 
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Per la meva part per tal de fer el desenvolupament en iOS treballaré amb l’entorn 
de programació Xcode.  
 
És l’entorn de desenvolupament integrat (IDE) d’Apple, un complet conjunt 
d’eines per al desenvolupament de Mac OS X i les aplicacions d’iOS. Inclou un 
editor de codi font de gran abast, un editor amb una sofisticada interfície gràfica 
d’usuari, i moltes altres característiques com un gestor de versions per a donar 
suport a la gestió de dipòsits de codi font. També ajuda a identificar errors tant 
en la sintaxi com en la lògica, i suggereix possibles solucions. 
 
El llenguatge que utilitzaré serà l’Objective-C. 

 

És el llenguatge natiu per escriure codi de iOS i és un llenguatge dissenyat per 

a permetre una sofisticada programació orientada a objectes. Aquest llenguatge 

de programació es defineix com un conjunt petit però poderós d’extensions per 

al llenguatge estàndard ANSI C. Les seves addicions al C es basen principalment 

en Smalltalk, un dels primers llenguatges de programació orientat a objectes. 

L’objective-C  està dissenyat per a enriquir el C de capacitats orientades a 

objectes, i fer-ho d’una manera simple i directa. 

 

També utilitzaré diversos frameworks que em seran molt útils per tal de facilitar 

la implementació de les funcions que necessitem per la aplicació. 

 

 Faré ús del framework Cocoa. [13] 
 

Cocoa i Cocoa Touch són definits com dos frameworks que juntament amb Mac 

OS X, estan integrats amb l’experiència del desenvolupament d’Xcode. Cocoa 

proporciona un alt nivell d’APIs que fan que sigui fàcil afegir una animació, la 

creació de xarxes, l’aparició d’una plataforma nativa i el comportament de 

l’aplicació. Consisteixen en biblioteques, APIs i temps d’execució que formen la 

capa de desenvolupament per a tots els Mac OS X. Per al desenvolupament 

d’aquest projecte s’utilitzarà aquesta llibreria per a poder executar l’aplicació 

sobre els dispositius iOS. 

 

 També em serà útil el framework CoreLocation. [14] 

 

Aquest frameworks permet determinar la ubicació actual o de partida associada 

a un dispositiu. El framework utilitza el hardware disponible per a determinar la 

posició actual de l’usuari i la seva direcció. Pot utilitzar les classes i els protocols 

per a configurar i programar l’entrega de la ubicació i els esdeveniments. 

Per a establir els paràmetres que determinen cada quan s’han de cridar els 

esdeveniments d’ubicació i denominació, i per a iniciar o finalitzar l’entrega 

d’esdeveniments, s’usa una classe anomenada CLLocationManager, que com 

bé defineix el seu nom, és la classe gestora de localització del dispositiu.  
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També es pot usar un objecte gestor de localització per a recuperar la ubicació 

més recent i les dades de la seva direcció. 

 

La utilització d’aquesta llibreria és bàsica per al desenvolupament d’aquest 

projecte, ja que es basa en el seguiment en mode de background de l’usuari, de 

manera que és fonamental. 

 

 També utilitzaré l’SDK de MapBox [15] per visualitzar els mapes. 

 

RMMapView és un framework de codi obert d’Objective-C per a iOS, i presenta 

els mapes dels dispositius Cocoa Touch. Fou implementat al 2008 com a base 

d’una aplicació de rutes de trànsit. Proporciona una subclasse UIView amb 

interaccions com scroll, zoom, font de dades dels mapes, centre del mapa, 

superposicions de marcadors i superposicions de ruta, les quals ens seran molt 

utils a l’hora de mostrar els tracks als usuaris. 

 

La utilització d’aquest framework deriva de la necessitat de voler visualitzar els 

tracks realitzats per l’usuari sobre un mapa. Existeixen alternatives com els 

mapes anomenats MKMapView, però aquest tipus usa mapes de Google. Per 

aquest projecte creiem que és millor no utilitzar tipus de mapes, al menys des de 

bon començament, ja que es requereix un pagament per servei i presenta fortes 

restriccions. RMMapView usa una plataforma de codi obert anomenada 

OpenStreetMaps, amb una gran capacitat per editar els mapes a la mesura que 

es vulgui. 

 

 Utilitzaré la classe contenidor SQLiteManager. [16] 

 

Entre d’altres, proporciona mètodes per a connectar i crear una base de dades 

a la carpeta de documents de l’aplicació, fer una consulta, tancar la connexió, 

exportar les dades en format SQL, etc. 

 

La sintaxi amb l’SDK d’iOS per a connectar amb la base de dades és molt 

complexa i aquesta classe ens ajudarà a facilitar la connexió i la interacció amb 

les bases de dades.  

 

 També faré servir l’API de Facebook. [17] 
 
L’SDK d’iOS ofereix suport per a les aplicacions de Facebook escrit en Objective-

C. Permet accedir a la API de la plataforma de Facebook, inclosa l’API de gràfics, 

FQL i quadres de diàlegs. Aquest SDK és de codi lliure de manera que tothom 

qui vulgui pot descarregar-se’l. La documentació sobre els mètodes i altres es 

troba a la web oficial de desenvolupadors de Facebook. 
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Aquesta llibreria em servirà per poder dur a terme les diferents publicacions que 

es comparteixen a través de Facebook, el reconeixement de contactes, etc. Una 

vessant important és la compartició de dades, ja que quan més gent ho 

comparteixi via Facebook, la xarxa social predominant avui dia, més publicitat es 

generarà i més descarregues hi haurà. 

 

Per tal de fer el desenvolupament en Android haurem de pensar solucions 

similars a les esmentades però per a la plataforma i el codi corresponent, per 

tant hauré de tractar aquests temes amb el programador d’Android un cop 

contractat i haurem de definir quines eines utilitza en funció dels seus 

coneixements i de les funcionalitats de l’aplicació. 

El desenvolupament es realitzarà en paral·lel, jo en iOS i l’altra programador en 

Android, intentant implementar les mateixes funcionalitats alhora per tal de 

compartir coneixement i simplificant la resolució de possibles problemes 

generals. 

 
 
d) Creació de la pàgina web corporativa 
 
Un cop finalitzat el desenvolupament de l’aplicació crearem una pàgina web 
corporativa que allotjarem al servidor. La funcionalitat d’aquesta serà simplement 
informativa i comercial. La utilitzarem per tal de tenir un punt de informació de 
cares als usuaris d’internet, per redirigir-los a aquesta pàgina des de les 
promocions que fem en xarxes socials o en el buscador de Google. 
 
En aquesta pàgina explicarem breument les funcionalitats i avantatges que 
aporta la nostra aplicació, de forma molt visual i interactiva, amb captures de 
pantalla de la interfície i amb vídeos explicatius. També tindrà una imatge 
corporativa, hi explicarem l’equip que som al darrera de l’aplicació, la missió i els 
valors que tenim, etc. 
 
Per acabar hi posarem un punt de contacte per suport als usuaris i els enllaços 
a les stores amb la nostra aplicació per tal de facilitar la descarrega. 

 
 

3.3 Llançament 
 
 
a) Comunicació i promoció 
 
Primer de tot ens crearem perfils a les principals xarxes socials, com són 
Facebook, Instagram i Twitter, per tal d’establir canals de comunicació amb 
possibles usuaris. A través d’aquestes ens haurem de mantenir bastant actius i 
fer publicacions periòdiques explicant funcionalitats de l’aplicació, mostrant 
tracks realitzats, posant exemples d’èxit, etc. i puntualment fent promocions de 
l’aplicació premium com períodes de prova gratuïts, etc. 
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També realitzarem un vídeo promocional gravant diversos esportistes com 
corredors i ciclistes de muntanya, esquiadors de fons, escaladors, etc. realitzant 
la seva activitat i on es vegi que interactuen amb l’aplicació. Ha de ser un vídeo 
ben editat i amb vistes que impactin per tal de donar-li el màxim de efecte viral 
possible. El compartirem a la web i als perfils creats a les xarxes socials 
esmentades i intentarem que es comparteixi massivament a traves dels seus 
usuaris per tal de fer ressò de la nostra aplicació. 
 
També intentarem ser molt pròxims als usuaris i patrocinar algun equip de 
competició per tal de tenir visibilitat a les proves esportives. Anirem a diverses 
curses a repartir flyers promocionals de l’aplicació i un cop tinguem la carpa 
intentarem muntar un stand d’informació en proves a les que assisteixi el nostre 
equip o en les que tinguem permís de l’organització. 
 

 
b) Cerca d’acords i sinèrgies 
 
Serà  molt important arribar a un acord amb les federacions per tal de que facin 
promoció de la nostra aplicació. Haurem de programar reunions amb elles per 
tal de mostrar-los la nostra aplicació i les funcionalitats que proporciona tant en 
termes de control de ruta com de seguretat, i intentar aconseguir un patrocini 
oferint el cronometratge de les proves del seus campionats de forma gratuïta a 
canvi de promocionar la aplicació i fer-ne obligatori l’ús durant les proves 
homologades. 
 

 
c) Compra de material de suport pel servei 
 
Finalment per començar a oferir el servei de cronometratge de curses ens farà 
falta comprar material de suport. 
Inicialment comprarem: 
 

- Una carpa personalitzada de 3x4’5 metres. 
- Dues pantalles LED de 32”. 
- Una impressora sense fils. 
- Dues taules plegables de 1’80 metres. 

 
Amb això hauria de ser suficient per tal d’anar a les curses i poder oferir a les 
pantalles el circuit de la prova amb la posició de cadascun dels corredors a temps 
real, imprimir la llista de temps finals i classificacions a mesura que van arribant 
els participants, solucionar qualsevol problema que pugui sorgir durant el 
desenvolupament de la prova, etc. 
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3.4 Evolució i control 

 
 

a) Control de feedback 
 
Un cop llançada l’aplicació ser molt important estar atents al feedback 
proporcionat per els usuaris a tots els canals disponibles, comentaris als perfils 
de xarxes socials, avaluacions als canals de distribució, missatges a l’email de 
suport de la web, etc. per tal de poder atendre les necessitats i inquietuds que 
els usuaris puguin tenir i alhora solucionar o millorar funcionalitats que no resultin 
prou eficients o que generin problemes als usuaris. Aquests comentaris directes 
dels usuaris son el millor feedback que podrem trobar i els hem de prestar molta 
atenció per tal de millorar dia a dia i créixer en nombre d’usuaris. 

 
 
b) Millorar funcionalitats i rendiment 
 
A través del feedback ens hem de posar a treballar en la implementació o millora 
de funcionalitats, optimització de algorismes i rendiment, etc. Això és un procés 
que mai acaba, el codi serà viu i sempre anirem desenvolupant noves versions 
amb millores més o menys significatives de cares als usuaris. 
Serà important anar notificant a traves dels canals que disposem de les millores 
implementades en les versions per tal de tenir un contacte mes proper amb els 
usuaris i demostrar que es tenen en compte les opinions i que es treballa per 
millorar dia a dia. 

 
 
c) Campanyes de promoció 
 
Cada cert període de temps llançarem campanyes de promoció, tal com hem 
comentat anteriorment, de un cert temps de prova de l’aplicació premium, amb 
això intentarem captar dintre dels propis usuaris que tinguem que fan us de la 
versió gratuïta, nous usuaris de premium, mostrant-los el conjunt de 
funcionalitats complertes i anàlisis que ofereix aquesta versió per un preu molt 
assequible. 

 
 

d) Control de càrrega dels servidors 
 
Serà important també mantenir un control periòdic de la càrrega dels servidors 
ja que com més usuaris anem aconseguint, mes peticions es realitzaran a 
aquests i per tant més possibilitats d’arribar al límit de carrega disponible i que 
es produeixin fallides, cosa que hem d’evitar. Quan veiem que els servidors 
s’acosten al 80% de la carrega màxima, haurem de invertir i llogar mes capacitat 
al proveïdor del servei. 
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4. ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 
 
 
4.1 Constitució i forma jurídica 
 
 
Decidir quina serà la forma jurídica de l’empresa és una decisió molt important. 
Existeixen moltes formes jurídiques tot i que les més conegudes són Societat 
Limitada, Societat Anònima o ser Empresari Autònom. Per tant, vegem quines 
són les diferències principals entre les formes jurídiques més utilitzades:  
 

Formes 
jurídiques 

Nº de socis 
mínim 

Responsabilitat Capital 
mínim 

Fiscalitat 
directe 

Societat 
Limitada 

 
1 

 
Limitada 

 
3.000€ 

Impost de 
societats 

Societat 
Anònima 

 
1 

 
Limitada 

 
60.000€ 

Impost de 
societats 

Empresari 
Autònom 

 
1 

 
Il·limitada 

 
0€ 

 
IRPF 

 
 
La creació d’una Societat Anònima queda descartada ja que fa falta una inversió 
molt elevada, per tant les opcions més assequibles són S.L. o Empresari 
Individual. Vegem els avantatges i els desavantatges de cada una d’elles i 
decidim quina se’ns adapta millor:  
 
 

a) Societat Limitada  [19] 
 
Quan es parla sobre la constitució d’una empresa, la majoria de persones pensen 
en realització d’una Societat Limitada. Aquest fet es deu a que la responsabilitat 
és limitada, és a dir que cada soci respon només amb el capital aportat. Això és 
un clar avantatge, tot i que quan es tracta de deutes molt grans, es va a buscar 
a l’administrador de la societat, que pot acabar responent pels deutes. També 
cal dir que les sigles SL darrere del nom donen prestigi a la marca. La creació 
d’una Societat Limitada suposa el “naixement” d’una persona jurídica que té uns 
costos i després un cost mensual pel seu manteniment (impost de societats).  
 
El capital mínim que s’ha d’aportar és de 3.000 euros i la constitució de la 
persona jurídica costa uns 1.500 euros més aproximadament, que vol dir que 
caldria fer una inversió mínima d’uns 4.500 euros sense saber si l’aplicació tindrà 
èxit. A més a més, si el negoci anés malament, per acabar amb aquesta persona 
jurídica, s’han de pagar uns 1.500 euros més.  
 
Un altre clar desavantatge és que els beneficis serien de la Societat i no del soci 
fundador de l’empresa.  

       Gràfica 14: Formes jurídiques i requeriments  
 

 

[18]  
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A més a més, existeixen obligacions comptables que una societat ha de complir. 
Aquestes són la presentació del Llibre Registre de factures emeses, Llibre 
Registre de factures rebudes, Llibre Registre de béns d’inversió i presentació 
anual al Registre Mercantil dels Comptes Anuals el Balanç, Compte de Pèrdues 
i Guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i 
Memòria.  
Les obligacions i els impostos són iguals per totes les empreses, 
independentment de la seva dimensió i facturació.   
 
 

b) Empresari autònom  [20] 
 
El principal desavantatge d’un autònom és la responsabilitat il·limitada, que vol 
dir que l’empresari, en cas de deutes, respon amb el seu patrimoni actual i futur. 
Tot i així per començar un negoci la millor manera és sent empresari autònom 
perquè d’aquesta manera s’estalvien diners que es poden invertir en altres 
aspectes. Tot i que a Espanya ser treballador autònom segueix sent car, 
actualment tenim algunes ajudes per part de l’Estat al començament de l’activitat. 
  
A continuació vegem la quota que pagaré mensualment fent-me autònom:   

 
 
Com podem veure els primers sis mesos es pagaràn 53,07 euros i els pròxims 
sis 131,26 sempre que es contracti una Tarifa Plana per autònoms. Aquesta tarifa 
es pot contactar si no has sigut mai autònom, si no tens més de 10 persones 
treballants per a tu i si no et vols fer autònom societari.  
 
Per tal de reduir costos, sobretot al principi de la vida de l’aplicació, el més ideal 
serà fer-me autònom i treballar pel meu compte des de casa. Tot i no tenir un 
sou estable, tots els beneficis són de l’empresari.  
 
Per tant la forma jurídica escollida és Empresari Autònom. 
 
 

Gràfica 15: Quota mensual de constitució com autònom  
 

 

Fon: www.infoautónomos.com 
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Tràmits per constituir-se com autònom:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligacions fiscals com empresari autònom: 
 

 IRPF 
a) Declaració de l’IRPF: els rendiments obtinguts es poden determinar 

mitjançant Estimació directa simplificada (diferència entre ingressos i 
despeses reals) o Estimació objectiva (aplicació d’índexs, signes i 
mòduls, només aplicable a activitats concretes). 
 

b) Retencions: les factures han de tenir retenció sempre que el destinatari 
sigui una empresa o un altre autònom. La retenció actual és d’un 15%, 
tot i que les retencions per autònoms nous són d’un 7% durant l’any 
que es dóna d’alta i dos any posteriors. 
 

c) Pagaments a compte: quatre pagaments trimestrals 
 

 IVA: presentació i ingrés trimestral. Si les declaracions són negatives 
durant els primers tres trimestres es podrà anar compensant el saldo i si 
el quart segueix sent negatiu es podrà sol·licitar la devolució o bé 
compensar aquest saldo amb el del primer trimestre de l’exercici següent. 

 

Font: Generalitat de Catalunya 
Departament de Treball i Indústria 

 

Gràfica 16: Tràmits de constitució com autònom  
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Obligacions comptables com empresari autònom: 
 

 Llibre Registre factures emeses 

 Llibre Registre factures rebudes 

 Llibre Registre béns d’inversió 

 Provisió de fons 
 
 

4.2 Constitució i forma jurídica 
 
 
Tot i ser un empresari autònom, puc tenir al meu càrrec persones treballant. Per 
començar a contractar m’he de dirigir a la Tresoreria General de la Seguretat 
Social i seguir els següents tràmits: 
 

 Sol·licitud de la inscripció de l’activitat com autònom a la Seguretat Social 

 Afiliar el treballador a la Seguretat Social 

 Donar d’alta el treballador al Règim General de la Seguretat Social 

 Comunicar les contractacions a l’INEM 

Per realitzar l’aplicació i mantenir-la funcionant em farà falta personal qualificat, 
tot i que no es necessària la contractació de moltes persones. Per tant 
l’organigrama quedarà de la següent manera:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3 Marques i patents   
 
 
La marca és el signe que distingeix al mercat els productes o serveis d’una 
empresa dels productes dels competidors. En el nostre cas la marca serà 
denominativa, el nom triat per l’app, i gràfica, un logotip que distingeix la nostra 
aplicació d’altres.  
El registre de marca es realitza a La Oficina Española de Patentes y Marcas [21] 
i serveix per protegir el nom i el logotip de l’empresa, per tal de que ningú més la 
pugui fer servir. L’obligació del titular és fer servir la marca i sol·licitar la renovació 
cada 10 anys, pagant una taxa.  
El nom escollit per l’app és Trackapp i segons la cerca de marques nacionals i 
internacions amb efectes a Espanya a la pàgina oficial aquest nom encara no 
està registrat.  
 

Emprenedor i fundador 

Programador iOS 

Programador 

Android 
Dissenyador gràfic 

Gràfica 17: Organigrama de TrackApp  
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5. VIABILITAT ECONÒMICA I FINANCERA 
 
 
A continuació veurem un dels apartats més importants del projecte, el pla de 
viabilitat econòmica. Veurem totes les inversions que s’han de fer per posar en 
marxa aquesta aplicació mòbil, com es financen, veurem la previsió de ventes i 
els resultats provisionals, que ens faran saber si el projecte és viable o no.  
 
Suposem que iniciarem l’activitat al gener de l’any 2017. Aquest mes s’iniciarà 
la elaboració de l’aplicació, és a dir que la seva sortida al mercat serà posterior. 

 
 
5.1 Pla d’inversions 
 
 
Per poder iniciar l’activitat ens faran falta els següents immobilitzats materials i 
immaterials: 

 Ordinadors: dos Macbook Pro (1.200€ cada un); 1 Ordinador HP (790€) 

 Mòbils: 1 Samsung Galaxy S6 (550€) i un IPhone 6 (640€) 

 Llicències: Apple Developer Program (100€/ any); Google Play Developer 
Console (25€) 

 Domini Web GoDaddy (20€/ any) 

 Registre de la marca: 145€ (renovació cada 10 anys) 

 Carpa personalitzada 3m x 4,5m (430€) 

 Dues pantalles Samsung LED 32” (200€ cada una) 

 Impressora inalàmbrica  HP Laser (80€) 

 Dues taules plegables 1,80m (50€ cada una) 

 Impressió de 5.000 unitats de flayers (A7) publicitaris (92€) 

A continuació vegem el càlcul de la inversió inicial que correspon a primer 
exercici i que sumarà tant l’immobilitzat material com l’immaterial que he nombrat 
anteriorment: 
 

PRIMER EXERCICI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

INVERSIONS INTANGIBLES 290 0 0 0 0 0 

Propietat industrial (patents i marques) 145 0 0 0 0 0 

Llicències i domini 145 0 0 0 0 0 

INVERSIONS MATERIALS 4.380 0 0 0 0 1.102 

Mobiliari 0 0 0 0 0 530 

Equips processos informació 4.380 0 0 0 0 480 

Altre immobilitzat material 0 0 0 0 0 92 

TOTAL 4.670 0 0 0 0 1.102 

 
Com podem observar a la taula, hi ha una part d’inversió que es realitza al gener 
i una altra al juny. Al gener es comprarà el necessari per poder començar a 
elaborar l’aplicació. Després d’elaborar el pla d’operacions, he estimat de 
manera aproximada que necessitarem uns 5 mesos per crear la app. Com que 
les pantalles, la carpa i la publicitat només són necessaris quan es pugui treballar 
a les curses, es compraran al juny, un cop acabada l’aplicació. 
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Vegem les taules pel segon i tercer exercicis: 

 
Com podem veure la previsió peLS pròxims anys es fer inversió per pagar les 
llicències anuals i només es fa al gener de cada any. 
 
 

5.2 Pla de finançament 
 
 
Per poder fer les inversions i fer front a les despeses que tindrem, sobretot els 
primers mesos, ens cal finançament.  
 
Per la compra dels béns materials necessaris al mes de gener farem servir la 
meva aportació, que són els meus estalvis. Per altra banda necessitarem un 
crèdit, ja que els primers cinc mesos no tindrem ingressos però si despeses. El 
crèdit serà de 60.000 euros, que és el màxim que ens dóna el Banc Santander 
amb la Compte 123. L’interès és d’un 6,95% i es paga mensualment. S’haurà de 
pagar amb un màxim de 8 anys, que és una de les condicions que posa el Banc 
Santander per donar-nos el crèdit. 
 
Vegem la taula on s’especifiquen les inversions i d’on provenen així com l’interès 
i els períodes del préstec: 
 
  PRIMER ANY SEGON ANY TERCER ANY 

Recursos propis 4.380 0 0 

CAPITAL SOCIAL 0 0 0 

Aportacions dels socis 4.380 0 0 

Crèdits o préstecs 60.000 0 0 

Capitalització 0 0 0 

Subvenció 0 0 0 

TOTAL FINANÇAMENT 64.380 0 0 

        

Mes previst de cobrament subvenció GENER DESEMBRE DESEMBRE 

        

Préstec       

Interès 6,95% 6,95% 6,95% 

Períodes 8 8 8 

Carència 0 0 0 

Periodicitat MENSUAL MENSUAL MENSUAL 

 
 
 
 

SEGON EXERCICI GENER 

INVERSIONS INTANGIBLES 120 

Llicències i domini 120 

INVERSIONS MATERIALS 0 

TOTAL 120 

 TERCER EXERCICI GENER 

INVERSIONS INTANGIBLES 120 

Llicències i domini 120 

INVERSIONS MATERIALS 0 

TOTAL 120 
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5.3 Previsió de ventes 
 
 
Per continuar ens cal preveure quantes ventes obtindríem. Per fer-ho hem 
utilitzat el següents sistema: 
 

  COMPRES / 

INGRESSOS MENSUALS POTENCIALS TREBALLS 

PRODUCTES / SERVEIS UNITATS PREU MARGE TIPUS IVA TIPUS IVA 

Trackapp 760 0,00 70% 21% 21% 

Trackapp Premium Mensual 700 4,99 70% 21% 21% 

Curses Cronometratge  1 600,00 100% 21% 21% 

Curses Cronometratge i Dorsals 2 1.000,00 90% 21% 21% 

Trackapp Premium Anual 20 49,99 70% 21% 21% 

 
Aquest quadre indica tots els productes/serveis que tenim a la venta. Entre 
aquests hi ha l’app Trackapp que és gratuïta, Trackapp Premium mensual i anual 
amb els seus preus corresponents i el servei a les curses (un amb només 
cronometratge i l’altra que també inclou l’elaboració dels dorsals per 
participants).  
El quadre inclou les unitats de cada producte que estimem vendre cada mes. Les 
descarregues es calculen més o menys segons els serveis que fem a les curses 
mensualment, ja que en aquest cas la seva obtenció és obligatòria.  
Una altra columna important és el marge. Com es pot observar les aplicacions 
tenen un marge de 70% ja que Google Play i Apple es queden un 30% de tot el 
que facturem a través d’ells. En els sistemes de cronometratge també veiem que 
del servei Curses Cronometratge i Dorsals el marge és un 90%, ja que un 10% 
es destinarà a la impressió dels dorsals. 
  
Un cop analitzat aquest quadre, on exposem quines serien les unitats ideals, 
veiem la previsió dels tres anys de manera mensual i l’analitzem:  

 

 
PRIMER 
EXERCICI 

Trac
kapp 

Trackapp 
Premium 
Mensual 

Curses 
Cronometrat

ge  

Curses 
Cronometratge i 

Dorsals 

Trackapp 
Premium 

Anual 

% % % % % 

Gener 0% 0% 0% 0% 0% 

Febrer 0% 0% 0% 0% 0% 

Març 0% 0% 0% 0% 0% 

Abril 0% 0% 0% 0% 0% 

Maig 0% 0% 0% 0% 0% 

Juny 65% 5% 0% 50% 50% 

Juliol 65% 10% 100% 50% 55% 

Agost 65% 15% 0% 50% 60% 

Setembre 65% 20% 100% 50% 65% 

Octubre 130% 25% 0% 100% 70% 

Novembre 65% 30% 0% 50% 75% 

Desembre 130% 35% 100% 100% 80% 
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Els percentatges es posen en base a la venta que hauríem de tenir mensualment. 
Per posar un exemple tenim les descarregues de l’app gratuïta. La venta ideal 
mensual són 760, que és el 100%, però el valor real pot ser superior o inferior 
depenent del mes.  
 
A diferència de Trackapp, els percentatges de Trackapp Premium mensual i 
anual es van acumulant (uns mes a mes i els altres any a any). Suposem que 
farem més curses que inclogui tan el cronometratge com la impremta dels 
dorsals, perquè normalment les organitzacions de les proves d’aquest tipus 
miren de que la mateixa empresa els hi faci tots els serveis. Un altre aspecte 
important a veure són els primers cinc mesos, on tenim un 0% en tots els 
productes perquè l’aplicació encara estarà en fase de desenvolupament.  

 
SEGON 
EXERCICI 

Trac
kapp 

Trackapp 
Premium 
Mensual 

Curses 
Cronometrat

ge  

Curses 
Cronometratge i 

Dorsals 

Trackapp 
Premium 

Anual 

% % % % % 

Gener 130% 40% 0% 100% 85% 

Febrer 130% 45% 0% 100% 90% 

Març 195% 50% 100% 150% 95% 

Abril 195% 55% 100% 150% 100% 

Maig 195% 60% 0% 150% 105% 

Juny 195% 65% 0% 150% 160% 

Juliol 130% 70% 0% 100% 170% 

Agost 130% 75% 0% 100% 180% 

Setembre 130% 80% 100% 100% 190% 

Octubre 130% 85% 0% 150% 200% 

Novembre 130% 90% 0% 100% 210% 

Desembre 130% 95% 100% 150% 220% 

 
TERCER 
EXERCICI 

Trac
kapp 

Trackapp 
Premium 
Mensual 

Curses 
Cronometrat

ge  

Curses 
Cronometratge i 

Dorsals 

Trackapp 
Premium 

Anual 

% % % % % 

Gener 130% 100% 100% 150% 230% 

Febrer 130% 105% 100% 150% 240% 

Març 195% 110% 100% 150% 250% 

Abril 195% 115% 100% 150% 260% 

Maig 200% 120% 100% 150% 270% 

Juny 195% 125% 0% 150% 330% 

Juliol 130% 130% 0% 100% 345% 

Agost 130% 135% 0% 100% 360% 

Setembre 195% 140% 100% 150% 375% 

Octubre 130% 145% 0% 150% 390% 

Novembre 130% 150% 0% 150% 405% 

Desembre 130% 155% 100% 100% 420% 
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Segons aquestes previsions l’any 2017 haurem aconseguit:  
 

 3.458 descarregues de Trackapp. 

 245 usuaris Premium mensual. 

 91 usuaris Premium anual. 

 Fer 3 curses amb el servei de cronometratge. 

 Fer 8 curses amb els serveis de cronometratge i dorsals. 
 

L’any 2018 haurem aconseguit:  
 

 Acumular 17.290 descarregues de Trackapp. 

 665 usuaris Premium mensual. 

 361 usuaris Premium anual. 

 Fer 4 curses amb el servei de cronometratge. 

 Fer 30 curses amb els serveis de cronometratge i dorsals. 
 

L’any 2019 haurem aconseguit:  
 

 Acumular 31.654 descarregues de Trackapp. 

 1.085 usuaris Premium mensual. 

 775 usuaris Premium anual. 

 Fer 7 curses amb el servei de cronometratge. 

 Fer 33 curses amb els serveis de cronometratge i dorsals. 
 

Com es pot observar hi ha una gran diferència entre els usuaris que fan servir 
l’aplicació gratuïta i pagada. Aquesta diferència es deu a que durant les curses 
(que serà el nostre objectiu principal) la descarrega de l’app serà obligatòria, és 
a dir que moltes persones la descarregaran només per les proves i no les faran 
servir per més. Durant els tres anys haurem fet 14 curses amb només el servei 
de cronometratge i 71 curses amb els serveis de cronometratge i dorsals. 
 
 

5.4 Pla de tresoreria. 
 
 
Aquest pla serveix per veure quant de diner líquid tenim en cada moment a la 
nostra caixa. Per elaborar el pla de tresoreria anual i mensual, prèviament hem 
hagut d’analitzar les nostres despeses fixes, com el personal, publicitat, 
subministraments, etc.  
 
Anem a veure amb les següents taules les despeses mensuals que tenim ja 
siguin de subministraments (telèfon, fax, internet, etc.) o despeses diverses 
(gestoria, llicències, serveis, etc.). 
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PRIMER EXERCICI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 

 

PRIMER EXERCICI JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 

 

SEGON EXERCICI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 

 

SEGON EXERCICI JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 

 
TERCER EXERCICI GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 

 

 
 
A aquestes despeses fixes cal sumar 100€ mensuals que destinarem a la 
publicitat, tan sigui al Facebook, Google, patrocini de samarretes, impremta de 
tríptics, etc. tot i que és una estimació i no seran 100€ cada més, sinó que 
s’invertiran segons es cregui convenient en cada moment, per això no s’han 
formalitzat en aquestes taules, tot i que l’estimació global serà aquesta de 100€ 
al mes. 
 
 

TERCER EXERCICI JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

SUBMINISTRAMENTS             

Telèfon, fax i internet 35 35 35 35 35 35 

DESPESES DIVERSES             

Gestoria 50 50 50 50 50 50 

Llicència Adobe i Servidor 100 100 100 100 100 100 
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A continuació vegem les despeses de personal: 
 
El primer any els dos treballadors estaran contractats a 40 hores. Els següents 
dos anys la seva jornada es reduirà a 20 hores ja que l’aplicació ja estarà feta i 
no requerirà de tantes hores de dedicació. La feina principal que desenvolupaven 
els treballadors, que era el desenvolupament i disseny, ja estarà acabada, només 
caldrà personal per resoldre incidents puntuals i implementar millores, per tant 
amb mitja jornada en farem prou. 
 
A continuació veiem el sou dels 2 treballadors en els tres exercicis des de l’inici 
de l’activitat: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER EXERCICI Programador Dissenyador 

Nombre de treballadors 1 1 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS BRUTS     

Sous fixos mensuals unit. 2.725 2.271 

Variable     

Aplicable al % ingressos 0% 0% 

Comissió 0,00% 0,00% 

NOMBRE DE PAGUES 14 14 

TIPUS DE COTITZACIÓ     

Empresa 33,00% 33,00% 

Treballador 6,35% 6,35% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 12% 12% 

      
MESOS DE DEVENGAMENT DE 
PAGA EXTRA     

  DESEMBRE  JUNY 

SEGON EXERCICI Programador Dissenyador 

Nombre de treballadors 1 1 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS BRUTS     

Sous fixos mensuals unit. 1.363 1.136 

Variable     

Aplicable al % ingressos 0% 0% 

Comissió 0,00% 0,00% 

NOMBRE DE PAGUES 14 14 

TIPUS DE COTITZACIÓ     

Empresa 33,00% 33,00% 

Treballador 6,35% 6,35% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 12% 12% 

      
MESOS DE DEVENGAMENT DE 
PAGA EXTRA     

  DESEMBRE  JUNY 
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En el meu cas ja que treballaré com un empresari autònom no tinc un sou fixe i 
el que cobro són els beneficis que dóna l’empresa. Tot i així es paga 
mensualment la Seguretat Social.  
Cal tenir en compte que a l’apartat 4 Organització i Gestió parlem d’una Tarifa 
Plana per autònoms que redueix els costos els primers mesos. En aquest pla 
calculo les despeses sense aquesta Tarifa per saber si l’aplicació és viable sense 
aquest tipus d’ajuda ja que només és temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tresoreria anual 
 
Quan parlem de la tresoreria ens referim a una taula que reflecteix els 
cobraments i pagaments que realitza l’empresa. L’estat de tresoreria es calcula 
amb les dades que hem posat prèviament: la previsió de ventes i totes les 
despeses previstes. Per la elaboració de la previsió hem suposat que tots els 
pagaments i cobraments es fan al comptat, és a dir al moment.  
 

TERCER EXERCICI Programador Dissenyador 

Nombre de treballadors 1 1 

Mes inicial de liquidació GENER GENER 

Mes inicial de pagament GENER GENER 

SOUS BRUTS     

Sous fixos mensuals unit. 1.363 1.136 

Variable     

Aplicable al % ingressos 0% 0% 

Comissió 0,00% 0,00% 

NOMBRE DE PAGUES 14 14 

TIPUS DE COTITZACIÓ     

Empresa 33,00% 33,00% 

Treballador 6,35% 6,35% 

TIPUS RETENCIÓ IRPF 12% 12% 

      
MESOS DE DEVENGAMENT DE 
PAGA EXTRA     

  DESEMBRE  JUNY 

ELS TRES EXERCICIS Sergi Cabanyes 

Mes inicial de 
liquidació GENER 

Mes inicial de 
pagament GENER 

SOUS   

Sou brut fix mensual 0 

Variable   

Aplicable a % ingressos 0% 

Comissió 0,00% 

BASE COTITZACIÓ S. S. 900,0 

TIPUS DE COTITZACIÓ 29,8% 
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A continuació veiem la taula de l’estat de tresoreria anual: 
 
 

  
PRIMER 

EXERCICI 
SEGON 

EXERCICI 
TERCER 

EXERCICI 

COBRAMENTS 

Ingressos 20.239,29 78.739,69 129.385,15 

IVA COBRAT 4.250,25 16.535,33 27.170,88 

Finançament 5.771,58 120,00 120,00 

TOTAL COBRAMENTS 30.261,12 95.395,02 156.676,03 

    

PAGAMENTS 

Compres i treballs d'altres 3.731,79 16.901,91 30.955,55 

Serveis externs 3.420,00 3.420,00 3.420,00 

Publicitat 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Subministraments 420,00 420,00 420,00 

Despeses diversos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Despeses de personal 73.526,19 40.486,45 39.503,88 

Retribucions (net) 48.950,81 24.485,20 24.485,20 

Seguretat Social 24.575,39 16.001,25 15.018,68 

Hisenda Pública  5.138,74 5.402,35 11.177,79 

Retencions IRPF 5.138,74 4.625,90 3.598,56 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 776,46 7.579,23 

Inversions 4.891,17 101,69 101,69 

Despeses financeres (interessos) 3.987,21 4.543,32 4.165,37 

Devolució prèstecs i leasing 5.811,16 6.228,16 6.675,07 

IVA PAGAT 2.382,29 4.285,91 7.237,17 

TOTAL PAGAMENTS 102.888,55 81.369,78 103.236,53 

    

SALDO INICIAL 58.608,42 -120,00 -120,00 

COBRAMENTS - PAGAMENTS -72.627,43 14.025,24 53.439,50 

LIQUIDACIÓ IVA 183,71 10.181,26 18.149,69 

SALDO FINAL 0,00 0,00 24.691,08 

DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 14.202,72 10.371,49 3.250,09 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 14.095,48 13.728,82 

CRÈDIT PENDENT DEVOLUCIÓ 14.202,72 10.478,73 0,00 

 
 
En aquesta taula podem veure reflectits els cobrament i pagaments que farà 
l’empresa en els 3 primers anys (els 3 exercicis). 
Com hem comentat els ingressos són el que percebem dels productes que 
oferim, ja sigui el 70% que cobrem a través de les aplicacions (el 30% restant va 
per els distribuïdors), o el que cobrem del servei de cronometratge de curses (el 
90% si és amb servei de dorsals o el 100% si és sense). 
En el cas dels pagaments podem veure totes les despeses que tenim, ja siguin 
mensuals, de personal, hisenda, inversions, etc. 
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Tresoreria mensual 
 
Per veure amb més detall els moviments del diner a l’empresa, analitzem la 
tresoreria mensual dels tres anys. Ens dóna més informació que l’anual ja que 
veiem que cobrem i que paguem en cada mes dels tres exercicis analitzats.  
 
Mireu l’annex 1 (pàgina 58)per veure les taules corresponents. 
 
De l’estat de tresoreria provisional traiem les següents conclusions:  
 

 El primer any els ingressos són molt més baixos perquè la 
comercialització de l’aplicació comença a mig any. 

 Les despeses d’empleats el primer any son superiors ja que s’ha de 
desenvolupar l’aplicació des de zero i necessitem els treballadors a 
jornada complerta. 

 Els ingressos són cada mes més elevats gràcies als usuaris que utilitzen 
l’app Premium mensual o anual, que es van acumulant.  

 Amb el pas dels anys es fan més i més curses, com més populars ens 
fem com a xarxa social, més facilitats de que ens contractin per el servei 
de cronometratge. 

 La despesa principal de l’empresa és la mà d’obra.  

 Tots els cobraments i pagaments es fan al moment de la compra o bé al 
realitzar el servei.  

 

5.5 Compte de resultats 

 
Amb el compte de resultats podrem saber si l’aplicació és viable o no. Aquestes 
taules ens mostren quants ingressos i quantes despeses té l’empresa en un any 
o mes determinat.  
 
La formula ingressos menys despeses és la que ens dóna el resultat i ens mostra 
situació econòmica de l’empresa.  
 
Els ingressos són només les vendes que tenim de l’aplicació i la prestació de 
serveis que oferim a les organitzacions de curses, mentre que les despeses són 
vàries: treballs d’altres empreses (ex: impremta dels dorsals), serveis externs 
(ex: gestoria), despeses del personal, les amortitzacions dels ordinadors i 
mobiliari i les despeses financeres.  
 
Si mirem la taula de resultats anual que presentem a continuació, veiem que el 
resultat del primer exercici és molt negatiu, això és degut a que el primer mig any 
l’aplicació està en desenvolupament i per això no tenim ingressos. Tot i així 
observem que va creixent i el segon any el resultat ja es positiu. 
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Resultats anuals 
 

  

PRIMER 
EXERCICI 

SEGON 
EXERCICI 

TERCER 
EXERCICI 

IMPORT % IMPORT % IMPORT % 

INGRESSOS 

Vendes/Prestació de serveis 20.239,29 100,0% 78.739,69 100,0% 129.385,15 
100,0

% 

TOTAL INGRESSOS 20.239,29 100,0% 78.739,69 100,0% 129.385,15 
100,0

% 

DESPESES 

Compres/Treballs d'altres 
empreses 3.731,79 18,4% 16.901,91 21,5% 30.955,55 23,9% 

MARGE DE CONTRIBUCIÓ 16.507,50 81,6% 61.837,78 78,5% 98.429,61 76,1% 

Serveis externs 3.420,00 16,9% 3.420,00 4,3% 3.420,00 2,6% 

Despeses de personal 82.954,56 409,9% 43.102,44 54,7% 43.102,44 33,3% 

EBITDA -69.867,06 
-

345,2% 15.315,34 19,5% 51.907,17 40,1% 

Amortitzacions 990,50 4,9% 1.015,93 1,3% 1.041,35 0,8% 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -70.857,56 
-

350,1% 14.299,42 18,2% 50.865,81 39,3% 

Despeses financeres 3.987,21 19,7% 4.543,32 5,8% 4.165,37 3,2% 

RESULTAT ABANS IMPOSTOS -74.844,77 
-

369,8% 9.756,10 12,4% 46.700,44 36,1% 

Tributs 0,00 0,0% 1.951,22 2,5% 9.340,09 7,2% 

RESULTAT -74.844,77 
-

369,8% 7.804,88 9,9% 37.360,35 28,9% 

 
 
Per veure resultats més detallats i saber a partir de quin mes l’activitat comença 
a ser viable, mirem a l’annex 2 (pàgina 62) per veure la gràfica del compte de 
resultats mensual dels tres exercicis. 
 
Veient els Resultats provisionals podem treure les següents conclusions:  
 

 El primer exercici presenta unes grans pèrdues, mentre els dos següents 
anys es veu un clar creixement i recuperació. 

 El resultat tan negatiu del primer exercici es deu a una tardana 
comercialització de l’aplicació. Els primers cinc mesos no hi ha cap ingrés 
mentre si que existeixen moltes despeses.  

 Un 18% dels ingressos al primer exercici que arriba a ser un 24% al 
desembre del tercer exercici són treballs d’altres empreses, és a dir la 
comissió que ens cobren Google Play i Apple i la impremta dels dorsals a 
les curses.  

 Tenim unes despeses fixes de 285€ al mes en serveis externs, com són 
el servidor, la gestoria, internet, etc.  

 La despesa principal és el personal. Millors resultats dels dos últims anys 
també es deuen a una reducció de jornada dels dos treballadors que té 
l’empresa.  

 Altra despesa mensual és l’amortització dels ordinadors, mòbils i mobiliari, 
que presenta ser entre 80 i 90 euros al mes. Tot i ser una despesa són 
diners que no surten de la caixa d’empresa. 
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 EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 
és el resultat abans d’impostos i també abans de l’amortització. 

 Els tributs són ingressos públics exigits per una Administració pública que 
serveixen per obtenir ingressos necessaris per sostenir la despesa 
pública. Existeixen varis tipus de tributs, al nostre cas parlem d’impostos, 
que són tributs en què el fet imposat es constituït per negocis.  

 Veiem que les pèrdues persisteixen fins els març del segon exercici. A 
partir d’aquell moment només veiem resultats positius, això és degut a 
l’estructura de negoci, ja que els ingressos creixent proporcionalment amb 
el nombre d’usuaris. 

 Com a conclusió podem dir que l’aplicació, tot i més d’un any de pèrdues 
constants, pot ser viable si segueix creixent.  

 
 

5.6 Balanç de situació 
 
A continuació vegem el Balanç de Situació. Mirem a l’annex 3 (pàgina 66) per 
veure la taula. Aquesta ens mostra l’estructura patrimonial de l’empresa, és a dir, 
ens ensenya si aquesta té solvència i com ha evolucionat.  
 
El Balanç es forma per dos grans grups d’elements: Actiu (béns i drets de 
cobrament) i Passiu (obligacions i net patrimonial). L’actiu i el passiu es 
desglossen en corrent i no corrent. Corrent es considera tot allò que duri menys 
d’un període empresarial, és a dir curt termini i per tant menys d’un any (per 
exemple: clients, proveïdors, etc.) No corrent es considera tot allò que duri més 
d’un període empresarial, és a dir llarg termini i per tant més d’un any (per 
exemple: maquinaria, deutes a llarg termini, etc.)  
Cal remarcar que l’actiu i el passiu han de ser iguals.   
 
Per analitzar el Balanç de situació és convenient calcular el Fons de Maniobra 
que ens indicarà la quantitat d’actius que l’empresa té per finançar la seva 
activitat a curt termini.  
 
La formula per calcular el Fons de Maniobra és la següent: 
 
Fons de Maniobra= Actiu No Corrent – (Patrimoni Net + Passiu No Corrent) 
 
Calculem el fons de maniobra dels tres anys: 
 
Exercici 1: 3.900,67 – (-74.844,77+47.960,68)= -22.983,42 
 
Exercici 2: 2.986,43 – (-67.039,89 + 41.285,61)= -22.767,85 
 
Exercici 3: 2.046,78 – (-29.79,54 + 34.131,55)= -2.405,23 
 
El fet de que el fons de maniobra sigui negatiu vol dir que l’empresa no genera 
el suficient flux de caixa per pagar les deutes a curt termini.  
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5.7 Anàlisi del punt d’equilibri  
 
 
Veiem el resum dels ingressos, costos i marges de l’empresa.  
 
Resum Comptes 
 
 ANY 1 ANY 2 ANY 3 

 Import Import Import 

Ingressos 20.239,29 78.739,69 129.385,15 

Costos variables 3.731,79 16.901,91 30.955,55 

Marge brut 16.507,50 61.837,78 98.429,61 

Marge comercial 81,6% 78,5% 76,1% 

Costos fixos 91.352,27 54.032,90 61.069,25 

Marge net (BAT) -74.844,77 7.804,88 37.360,35 

    

CASH-FLOW -58.608,42 120,00 24.811,08 

Inversions 5.771,58 120,00 120,00 

 

 Veiem els ingressos anuals de l’empresa, que són més alts any rere any. 

 Veiem els costos variables que té l’app. Ens referim als serveis que ens 
fan altres persones o empreses. 

 Marge brut és un dada que recull el valor de les ventes netes un cop 
descomptades les despeses variables. 

 Marge comercial és la diferència entre el preu de venta (sense impostos) 
i el cost del producte (sense impostos). El marge que tenim és alt- punt 
positiu per l’app.  

 Veiem costos fixos de l’empresa. Els dos darrers exercicis els costos són 
menors perquè fem una reducció de jornada als dos treballadors. 

 Marge net (BAT) és la diferència entre els ingressos totals i els costos i 
les despeses durant un exercici econòmic. 

 Cash-flow és l’efectiu que ha generat l’empresa durant un exercici 
econòmic determinat.  

 Veiem que el primer any fem una inversió per la compra dels ordinadors i 
mòbils i els dos anys següents per pagar les llicències.  

 
 
Un cop analitzades aquestes dades veiem el resum a la pàgina següent de les 
despeses mensuals de cada any i anàlisi del punt d’equilibri dels tres exercicis.  
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PRIMER EXERCICI 

 

 
 

INGRESSOS MENSUALS 1.686,61 

COSTOS FIXOS MENSUALS  
PUBLICITAT 100,00 

SUBMINISTRAMENTS 35,00 

Telèfon, fax i internet 35,00 

DESPESES DIVERSES 150,00 

Gestoria 50,00 

Llicència Adobe i Servidor 100,00 

TRIBUTS 0,00 

PERSONAL 6.912,88 

DESPESES FINANCERES 332,27 

AMORTITZACIONS 82,54 

TOTAL COSTOS FIXOS 7.612,69 

  

MARGE COMERCIAL 81,56% 

  

PUNT D'EQUILIBRI 9.333,66 

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 9.826,20 

  

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 553,40% 

 

SEGON EXERCICI 
 

INGRESSOS MENSUALS 6.561,64 

COSTOS FIXOS MENSUALS  
PUBLICITAT 100,00 

SUBMINISTRAMENTS 35,00 

Telèfon, fax i internet 35,00 

DESPESES DIVERSES 150,00 

Gestoria 50,00 

Llicència Adobe i Servidor 100,00 

TRIBUTS 162,60 

PERSONAL 3.591,87 

DESPESES FINANCERES 378,61 

AMORTITZACIONS 84,66 

TOTAL COSTOS FIXOS 4.502,74 

  

MARGE COMERCIAL 78,53% 

  

PUNT D'EQUILIBRI 5.733,46 

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 6.286,53 

  

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 87,38% 
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ERCER EXERCICI 
 

INGRESSOS MENSUALS 10.782,10 

COSTOS FIXOS MENSUALS  
PUBLICITAT 100,00 

SUBMINISTRAMENTS 35,00 

Telèfon, fax i internet 35,00 

DESPESES DIVERSES 150,00 

Gestoria 50,00 

Llicència Adobe i Servidor 100,00 

TRIBUTS 778,34 

PERSONAL 3.591,87 

DESPESES FINANCERES 347,11 

AMORTITZACIONS 86,78 

TOTAL COSTOS FIXOS 5.089,10 

  

MARGE COMERCIAL 76,07% 

  

PUNT D'EQUILIBRI 6.689,60 

PUNT DE SUPERVIVÈNCIA 7.306,72 

Basat en el Model Belloso Sanchez  

PUNT D'EQUILIBRI/INGRESSOS PREVISTOS 62,04% 

 
 
 
Primer exercici: Per no perdre diners el primer any de la vida de l’app es 
necessari que fem una caixa de 9.333 euros mensuals. Els ingressos mensuals 
del primer any ronden 1.700 euros pel que veiem que el primer any de l’empresa 
serà molt dur i amb moltes pèrdues.  
 
Segon exercici: A diferència del primer any, veiem que el segon any l’app dóna 
els seus resultats i comença a ser beneficiosa.  
 
Tercer exercici: el punt d’equilibri està en 6.689 euros mensuals mentre els 
ingressos superen els 10.000. L’aplicació creix, cada cop té més usuaris que 
paguen i cada cop més organitzacions de curses necessiten els nostres serveis 
en les seves proves esportives.  
 
 

 
 
 
 

 
 
Fonts d’informació: Excel facilitat per IMPO (Institut Municipal de Promoció 
d’Olot) a la xerrada informativa per emprenedors “Com gestionar finances, ABC 
de l’anàlisi financera”. La sessió va tenir lloc al FES (Fundació d’Estudis 
Superiors d’Olot) el dia 18/03/2016. 
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6. CONCLUSIONS 
 

 

Amb aquest treball el que pretenia era a partir d’una idea d’aplicació per a 
smartphone, realitzar un estudi de viabilitat d’aquesta, tenint en compte la 
situació del mercat, les tecnologies a utilitzar, els aspectes d’organització i gestió 
i finalment els temes econòmics.  
 
Hem vist que el públic objectiu es molt ampli i que hi ha molt de mercat, que tant 
el sector de les apps com el de l’esport són sectors que estan en ple creixement 
i que no hi ha cap producte idèntic al que proposem, tot i que si que hi ha molts 
productes substitutius. 
La distribució és relativament fàcil a través de les principals plataformes d’iOS i 
Android i la comunicació amb els usuaris és molt important per tal de donar a 
conèixer el producte i apropar-lo als potencials clients, però també disposem de 
molts canals a un cost bastant reduït. 
 
Disposem de moltes tecnologies que podem utilitzar, haurem de decidir quines 
ens seran més útils i fàcils d’implementar ja que hi ha molta diversitat, tot i així hi 
ha molta informació disponible i a l’abast de tothom.  
El cost de materials i serveis veiem que no és exageradament elevat, en canvi 
el sou dels treballadors si que podria ser un problema, ja que la fase de 
desenvolupament hem estimat que pot durar uns 5 mesos, temps durant el qual 
no tindrem ingressos. 
 
En temes d’organització i gestió hem vist tots els processos burocràtics que ens 
faran falta per tal de crear el negoci, registrar el producte, etc. així com totes les 
obligacions que haurem de complir. Hem analitzat les diferents opcions de les 
que disposem i hem vist que la millor era constituir-nos com a autònoms per tal 
de reduir costos i no tenir tantes obligacions. 
 
Finalment, en el pla financer hem vist totes les inversions que requereix la 
realització d’una aplicació mòbil d’aquestes magnituds. Hem vist les despeses 
mensuals fixes i variables, hem fet una previsió de ventes i hem estudiat varis 
indicadors per saber si el projecte és viable o no.  
Tot i que el primer any de l’aplicació es presenta amb unes grans pèrdues, 
podríem dir que Trackapp pot tenir viabilitat ja que els dos anys següents creix i 
presenta beneficis.  
Per poder tirar endavant l’app hauríem de pensar en reduir les despeses del 
primer any, o bé obtenir més capital, ja que el problema és al principi per culpa 
de no tenir ingressos fins que l’aplicació surti al mercat, després ja veiem que 
cada vegada genera més ingressos.  
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Annexos 
 
Annex 1 - Tresoreria mensual 
 

PRIMER EXERCICI 
MESOS 

TOTAL 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Setembr
e 

Octubre 
Novembr

e 
Desembr

e 

COBRAMENTS 

Ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,55 2.499,19 2.123,83 2.948,47 3.573,11 2.797,75 4.622,39 20.239,29 

IVA COBRAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351,66 524,83 446,00 619,18 750,35 587,53 970,70 4.250,25 

Finançament 5.771,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.771,58 

(1) TOTAL COBRAMENTS 5.771,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,21 3.024,02 2.569,83 3.567,65 4.323,46 3.385,28 5.593,09 30.261,12 

               

PAGAMENTS 

Compres i treballs d'altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,37 369,76 437,15 504,54 671,93 639,33 806,72 3.731,79 

Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 

Publicitat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

Subministraments 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 

Despeses diverses 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

Despeses de personal 3.451,17 5.685,29 5.685,29 5.685,29 5.685,29 9.453,70 5.685,29 5.685,29 5.685,29 5.685,29 5.685,29 9.453,70 73.526,19 

Retribucions (net) 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 7.219,58 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 7.219,58 48.950,81 

Treballadors (personal) 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 7.219,58 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 3.451,17 7.219,58 48.950,81 

Seguretat Social 0,00 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 2.234,13 24.575,39 

Empresa (personal) 0,00 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 1.648,68 18.135,48 

Treballadors (personal) 0,00 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 317,25 3.489,71 

Promotors 0,00 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 2.950,20 

Hisenda Pública 0,00 0,00 0,00 1.541,62 0,00 0,00 2.055,50 0,00 0,00 1.541,62 0,00 0,00 5.138,74 

Retencions IRPF 0,00 0,00 0,00 1.541,62 0,00 0,00 2.055,50 0,00 0,00 1.541,62 0,00 0,00 5.138,74 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions 3.957,27 0,00 0,00 0,00 0,00 933,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.891,17 

Despeses financeres 
(interessos) 

347,50 344,78 342,05 339,30 336,54 333,76 330,96 328,15 325,32 322,48 319,62 316,74 3.987,21 
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Devolució préstec  469,03 471,75 474,48 477,23 479,99 482,77 485,57 488,38 491,21 494,05 496,91 499,79 5.811,16 

IVA PAGAT 772,16 59,85 59,85 59,85 59,85 291,45 137,50 151,65 165,80 200,96 194,11 229,26 2.382,29 

(2) TOTAL PAGAMENTS 9.282,13 6.846,67 6.846,67 8.388,30 6.846,67 12.082,95 9.349,58 7.375,62 7.457,17 9.201,33 7.620,26 11.591,21 
102.888,5

5 

               

SALDO INICIAL 
58.608,4

2 
55.097,8

7 
48.251,2

0 
41.404,5

3 
33.016,2

3 
26.169,56 

16.112,8
2 

9.787,27 4.981,48 1.091,96 0,00 0,00 58.608,42 

COBRAMENTS - PAGAMENTS 
-

3.510,55 
-

6.846,67 
-

6.846,67 
-

8.388,30 
-

6.846,67 
-

10.056,74 
-

6.325,56 
-

4.805,79 
-3.889,52 

-
4.877,87 

-4.234,98 -5.998,12 
-

72.627,43 

LIQUIDACIÓN IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,71 0,00 0,00 183,71 

SALDO FINAL 
55.097,8

7 
48.251,2

0 
41.404,5

3 
33.016,2

3 
26.169,5

6 
16.112,82 9.787,27 4.981,48 1.091,96 

-
3.969,62 

-4.234,98 -5.998,12 0,00 

DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969,62 4.234,98 5.998,12 14.202,72 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CRÈDIT PENDENT 
DEVOLUCIÓ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969,62 8.204,60 14.202,72 14.202,72 

               

SEGON EXERCICI 
MESOS 

TOTAL 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Setembr
e 

Octubre 
Novembr

e 
Desembr

e 

COBRAMENTS 

Ingressos 4.247,03 4.471,67 6.296,31 6.520,95 6.145,59 6.870,13 6.144,76 6.419,39 7.294,02 7.968,65 7.243,28 9.117,91 78.739,69 

IVA COBRAT 891,88 939,05 1.322,23 1.369,40 1.290,57 1.442,73 1.290,40 1.348,07 1.531,74 1.673,42 1.521,09 1.914,76 16.535,33 

Finançament 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 5.258,91 5.410,72 7.618,54 7.890,35 7.436,16 8.312,86 7.435,16 7.767,46 8.825,76 9.642,07 8.764,37 11.032,67 95.395,02 

PAGAMENTS 

Compres i treballs d'altres 874,11 941,50 1.108,89 1.176,29 1.243,68 1.461,04 1.443,43 1.525,82 1.608,21 1.790,60 1.772,98 1.955,37 16.901,91 

Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 

Publicitat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

Subministraments 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 

Despeses diverses 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

Despeses de personal 3.960,40 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 4.862,79 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 4.862,79 40.486,45 

Retribucions (net) 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 24.485,20 

Treballadors (personal) 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 24.485,20 
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Seguretat Social 2.234,13 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 16.001,25 

Empresa (personal) 1.648,68 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 10.720,05 

Treballadors (personal) 317,25 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 2.062,80 

Promotors 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 3.218,40 

Hisenda Pública 2.055,50 0,00 0,00 771,12 0,00 0,00 1.341,25 0,00 0,00 1.234,49 0,00 0,00 5.402,35 

Retencions IRPF 2.055,50 0,00 0,00 771,12 0,00 0,00 1.028,16 0,00 0,00 771,12 0,00 0,00 4.625,90 

Pagos a cuenta IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,09 0,00 0,00 463,37 0,00 0,00 776,46 

Inversions 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,69 

Despeses financeres 
(interessos) 

489,69 486,78 308,00 525,88 302,10 299,12 496,10 293,11 290,07 487,64 283,96 280,87 4.543,32 

Devolució préstec  502,69 505,60 508,53 511,47 514,43 517,41 520,41 523,42 526,46 529,51 532,57 535,66 6.228,16 

IVA PAGAT 261,72 257,57 292,72 306,87 321,02 366,67 362,97 380,27 397,57 435,87 432,18 470,48 4.285,91 

(2) TOTAL PAGAMENTS 8.530,80 5.454,27 5.480,97 6.554,46 5.644,06 7.792,03 7.426,98 5.985,45 6.085,14 7.740,94 6.284,52 8.390,17 81.369,78 

SALDO INICIAL -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 

COBRAMENTS - PAGAMENTS 
-

3.271,89 
-43,55 2.137,56 1.335,89 1.792,10 520,83 8,18 1.782,01 2.740,62 1.901,13 2.479,85 2.642,50 14.025,24 

LIQUIDACIÓN IVA 1.684,26 0,00 0,00 2.359,46 0,00 0,00 3.108,14 0,00 0,00 3.029,40 0,00 0,00 10.181,26 

SALDO FINAL 
-

5.076,15 
-43,55 2.137,56 

-
1.023,56 

1.792,10 520,83 
-

3.099,96 
1.782,01 2.740,62 

-
1.128,27 

2.479,85 2.642,50 0,00 

DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 5.076,15 43,55 0,00 1.023,56 0,00 0,00 3.099,96 0,00 0,00 1.128,27 0,00 0,00 10.371,49 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 0,00 2.137,56 0,00 1.792,10 520,83 0,00 1.782,01 2.740,62 0,00 2.479,85 2.642,50 14.095,48 

CRÈDIT PENDENT 
DEVOLUCIÓ 

19.278,8
6 

19.322,4
2 

17.184,8
5 

18.208,4
2 

16.416,3
1 

15.895,48 
18.995,4

4 
17.213,4

3 
14.472,81 

15.601,0
8 

13.121,23 10.478,73 10.478,73 

               

TERCER EXERCICI 
MESOS 

TOTAL 
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost 

Setembr
e 

Octubre 
Novembr

e 
Desembr

e 

COBRAMENTS 

Ingressos 9.392,54 9.667,17 9.941,80 
10.216,4

3 
10.491,0

6 
10.665,59 9.990,21 

10.314,8
3 

12.239,45 
11.964,0

7 
12.288,69 12.213,31 

129.385,1
5 

IVA COBRAT 1.972,43 2.030,11 2.087,78 2.145,45 2.203,12 2.239,77 2.097,94 2.166,11 2.570,28 2.512,45 2.580,62 2.564,80 27.170,88 

Finançament 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 

(1) TOTAL COBRAMENTS 
11.484,9

7 
11.697,2

8 
12.029,5

8 
12.361,8

8 
12.694,1

8 
12.905,36 

12.088,1
5 

12.480,9
4 

14.809,73 
14.476,5

2 
14.869,31 14.778,11 

156.676,0
3 

PAGAMENTS 
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Compres i treballs d'altres 2.037,76 2.120,15 2.202,54 2.284,93 2.367,32 2.599,68 2.597,06 2.694,45 2.891,84 2.989,22 3.086,61 3.083,99 30.955,55 

Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 

Publicitat 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 

Subministraments 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 420,00 

Despeses diverses 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1.800,00 

Despeses de personal 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 4.862,79 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 2.977,83 4.862,79 39.503,88 

Retribucions (net) 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 24.485,20 

Treballadors (personal) 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 1.726,27 3.611,23 24.485,20 

Seguretat Social 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 1.251,56 15.018,68 

Empresa (personal) 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 824,67 9.896,04 

Treballadors (personal) 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 1.904,24 

Promotors 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 268,20 3.218,40 

Hisenda Pública 2.202,92 0,00 0,00 2.570,00 0,00 0,00 3.296,60 0,00 0,00 3.108,26 0,00 0,00 11.177,79 

Retencions IRPF 1.028,16 0,00 0,00 771,12 0,00 0,00 1.028,16 0,00 0,00 771,12 0,00 0,00 3.598,56 

Pagos a cuenta IRPF 1.174,76 0,00 0,00 1.798,88 0,00 0,00 2.268,44 0,00 0,00 2.337,14 0,00 0,00 7.579,23 

Inversions 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,69 

Despeses financeres 
(interessos) 

432,94 1.051,23 271,51 360,82 265,18 261,99 276,64 255,55 252,30 249,03 245,74 242,44 4.165,37 

Devolució préstec  538,76 541,88 545,02 548,17 551,35 554,54 557,75 560,98 564,23 567,50 570,79 574,09 6.675,07 

IVA PAGAT 506,09 505,08 522,38 539,69 556,99 605,78 605,23 625,68 667,14 687,59 708,04 707,49 7.237,17 

(2) TOTAL PAGAMENTS 9.083,00 7.481,18 6.804,28 9.566,44 7.003,67 9.169,78 
10.596,1

3 
7.399,49 7.638,33 

10.864,4
3 

7.874,01 9.755,80 
103.236,5

3 

               

SALDO INICIAL -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,10 5.138,68 1.744,81 6.826,26 
13.997,6

7 
12.673,47 19.668,78 -120,00 

COBRAMENTS - PAGAMENTS 2.401,98 4.216,10 5.225,29 2.795,44 5.690,52 3.735,58 1.492,03 5.081,45 7.171,40 3.612,09 6.995,31 5.022,30 53.439,50 

LIQUIDACIÓN IVA 3.752,43 0,00 0,00 4.575,07 0,00 0,00 4.885,89 0,00 0,00 4.936,29 0,00 0,00 18.149,69 

SALDO FINAL 
-

1.470,46 
4.216,10 5.225,29 

-
1.779,63 

5.690,52 5.138,68 1.744,81 6.826,26 13.997,67 
12.673,4

7 
19.668,78 24.691,08 24.691,08 

DISPOSICIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 1.470,46 0,00 0,00 1.779,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.250,09 

DEVOLUCIÓ LÍNIA DE CRÈDIT 0,00 4.216,10 5.225,29 0,00 4.287,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.728,82 

CRÈDIT PENDENT 
DEVOLUCIÓ 

11.949,1
9 

7.733,09 2.507,79 4.287,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Annex 2 – Compte de resultats mensual 
 

 PRIMER EXERCICI  

 

 
 

      

         

  MES Total 

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 

  INGRESSOS 

70 Vendes/Prestació de serveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,55 1.674,55 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,55 1.674,55 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,37 302,37 18,06% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,19 1.372,19 81,94% 

62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 1.710,00 102,12% 

64 Despeses de personal 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 41.477,28 2476,92% 

  EBITDA -7.197,88 -7.197,88 -7.197,88 -7.197,88 -7.197,88 -5.825,70 -41.815,10 -2497,09% 

68 Amortitzacions 82,54 82,54 82,54 82,54 82,54 82,54 495,25 29,58% 

 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -7.280,42 -7.280,42 -7.280,42 -7.280,42 -7.280,42 -5.908,24 -42.310,35 -2526,67% 

66 Despeses financeres 347,50 347,47 347,44 347,40 347,37 347,34 2.084,52 124,48% 

  RESULTAT ABANS IMPOSTOS -7.627,92 -7.627,89 -7.627,86 -7.627,83 -7.627,79 -6.255,58 -44.394,86 -2651,15% 

63 Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 RESULTAT -7.627,92 -7.627,89 -7.627,86 -7.627,83 -7.627,79 -6.255,58 -44.394,86 -2651,15% 

 

  MES Total 

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 

  INGRESSOS                 

70 Vendes/Prestació de serveis 2.499,19 2.123,83 2.948,47 3.573,11 2.797,75 4.622,39 20.239,29 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 2.499,19 2.123,83 2.948,47 3.573,11 2.797,75 4.622,39 20.239,29 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 369,76 437,15 504,54 671,93 639,33 806,72 3.731,79 18,44% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 2.129,43 1.686,68 2.443,93 2.901,18 2.158,43 3.815,67 16.507,50 81,56% 
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62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 16,90% 

64 Despeses de personal 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 6.912,88 82.954,56 409,87% 

 EBITDA -5.068,45 -5.511,20 -4.753,95 -4.296,70 -5.039,46 -3.382,21 -69.867,06 -345,21% 

68 Amortitzacions 82,54 82,54 82,54 82,54 82,54 82,54 990,50 4,89% 

  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -5.498,29 -5.941,01 -5.183,73 -4.726,45 -5.469,17 -3.811,89 -72.940,89 -360,39% 

66 Despeses financeres 347,31 347,27 347,24 347,21 347,17 347,14 4.167,85 20,59% 

  RESULTAT ABANS IMPOSTOS -5.498,29 -5.941,01 -5.183,73 -4.726,45 -5.469,17 -3.811,89 -75.025,41 -370,69% 

63 Tributs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 RESULTAT -5.498,29 -5.941,01 -5.183,73 -4.726,45 -5.469,17 -3.811,89 -75.025,41 -370,69% 

 
 
 

SEGON EXERCICI 
        

         

  MES Total 

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 

  INGRESSOS                 

70 Vendes/Prestació de serveis 4.247,03 4.471,67 6.296,31 6.520,95 6.145,59 6.870,13 34.551,68 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 4.247,03 4.471,67 6.296,31 6.520,95 6.145,59 6.870,13 34.551,68 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 874,11 941,50 1.108,89 1.176,29 1.243,68 1.461,04 6.805,50 19,70% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 3.372,92 3.530,17 5.187,42 5.344,67 4.901,91 5.409,09 27.746,18 80,30% 

62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 1.710,00 4,95% 

64 Despeses de personal 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 21.551,22 62,37% 

 EBITDA -503,95 -346,70 1.310,55 1.467,80 1.025,04 1.532,22 4.484,96 12,98% 

68 Amortitzacions 84,66 84,66 84,66 84,66 84,66 84,66 507,96 1,47% 

  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -588,61 -431,36 1.225,89 1.383,13 940,38 1.447,56 3.976,99 11,51% 

66 Despeses financeres 425,41 425,38 347,04 488,83 346,97 346,93 2.380,56 6,89% 

  RESULTAT ABANS IMPOSTOS -1.014,02 -856,74 878,85 894,30 593,42 1.100,63 1.596,43 4,62% 

63 Tributs 160,81 160,81 160,81 160,81 160,81 160,81 964,87 2,79% 

 RESULTAT -1.174,84 -1.017,55 718,04 733,49 432,61 939,82 631,57 3,12% 
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  MES Total 

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 

  INGRESSOS                 

70 Vendes/Prestació de serveis 6.144,76 6.419,39 7.294,02 7.968,65 7.243,28 9.117,91 78.739,69 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 6.144,76 6.419,39 7.294,02 7.968,65 7.243,28 9.117,91 78.739,69 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 1.443,43 1.525,82 1.608,21 1.790,60 1.772,98 1.955,37 16.901,91 21,47% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 4.701,33 4.893,57 5.685,81 6.178,06 5.470,30 7.162,54 61.837,78 78,53% 

62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 4,34% 

64 Despeses de personal 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 43.102,44 54,74% 

 EBITDA 824,46 1.016,70 1.808,94 2.301,19 1.593,43 3.285,67 15.315,34 19,45% 

68 Amortitzacions 84,66 84,66 84,66 84,66 84,66 84,66 1.015,93 1,29% 

  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 739,80 932,04 1.724,28 2.216,52 1.508,77 3.201,01 14.299,42 18,16% 

66 Despeses financeres 450,05 346,86 346,82 432,99 346,75 346,72 4.650,74 5,91% 

 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 289,76 585,18 1.377,46 1.783,54 1.162,01 2.854,29 9.648,67 12,25% 

63 Tributs 160,81 160,81 160,81 160,81 160,81 160,81 1.929,73 2,45% 

 RESULTAT 128,94 424,37 1.216,65 1.622,72 1.001,20 2.693,48 7.718,94 9,80% 

 
 
 

TERCER EXERCICI 
        

         

  MES Total 

Núm. Compte GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY Import % 

  INGRESSOS                 

70 Vendes/Prestació de serveis 9.392,54 9.667,17 9.941,80 10.216,43 10.491,06 10.665,59 60.374,59 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 9.392,54 9.667,17 9.941,80 10.216,43 10.491,06 10.665,59 60.374,59 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.037,76 2.120,15 2.202,54 2.284,93 2.367,32 2.599,68 13.612,38 22,55% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.354,78 7.547,02 7.739,26 7.931,50 8.123,74 8.065,91 46.762,21 77,45% 

62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 1.710,00 2,83% 

64 Despeses de personal 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 21.551,22 35,70% 
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 EBITDA 3.477,91 3.670,15 3.862,39 4.054,63 4.246,87 4.189,04 23.500,99 38,93% 

68 Amortitzacions 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 520,68 0,86% 

  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 3.391,13 3.583,37 3.775,61 3.967,85 4.160,09 4.102,26 22.980,32 38,06% 

66 Despeses financeres 373,91 705,06 346,61 346,57 346,53 346,49 2.465,17 4,08% 

 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 3.017,21 2.878,31 3.429,01 3.621,28 3.813,56 3.755,77 20.515,15 33,98% 

63 Tributs 772,04 772,04 772,04 772,04 772,04 772,04 4.632,25 7,67% 

 RESULTAT 2.245,17 2.106,27 2.656,96 2.849,24 3.041,52 2.983,73 15.882,90 26,31% 

 
  MES Total 

Núm. Compte JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE Import % 

  INGRESSOS                 

70 Vendes/Prestació de serveis 9.990,21 10.314,83 12.239,45 11.964,07 12.288,69 12.213,31 129.385,15 100,00% 

  TOTAL INGRESSOS 9.990,21 10.314,83 12.239,45 11.964,07 12.288,69 12.213,31 129.385,15 100,00% 

  DESPESES 

60 Compres/Treballs d'altres empreses 2.597,06 2.694,45 2.891,84 2.989,22 3.086,61 3.083,99 30.955,55 23,93% 

  MARGE DE CONTRIBUCIÓ 7.393,15 7.620,38 9.347,62 8.974,85 9.202,08 9.129,32 98.429,61   

62 Serveis externs 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 3.420,00 2,64% 

64 Despeses de personal 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 3.591,87 43.102,44 33,31% 

 EBITDA 3.516,28 3.743,51 5.470,75 5.097,98 5.325,21 5.252,45 51.907,17 40,12% 

68 Amortitzacions 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 86,78 1.041,35 0,80% 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.429,50 3.656,73 5.383,97 5.011,20 5.238,43 5.165,67 50.865,81 39,31% 

66 Despeses financeres 346,46 346,42 346,38 346,34 346,30 346,26 4.543,33 3,51% 

 RESULTAT ABANS IMPOSTOS 3.083,04 3.310,31 5.037,59 4.664,86 4.892,13 4.819,40 46.322,48 35,80% 

63 Tributs 772,04 772,04 772,04 772,04 772,04 772,04 9.264,50 7,16% 

 RESULTAT 2.311,00 2.538,27 4.265,54 3.892,82 4.120,09 4.047,36 37.057,99 28,64% 
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Annex 3 – Compte de resultats mensual 
 
 

ACTIU MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 

Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 

  IMMOBILITZAT 3.900,67 100,00% 2.986,43 100,00% 2.046,78 7,65% 

  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 184,06 4,72% 198,97 6,66% 188,47 0,70% 

202 Propietat industrial (patents i marques) 122,53 3,14% 122,53 4,10% 122,53 0,46% 

205 Aplicacions informàtiques 122,88 3,15% 224,58 7,52% 326,27 1,22% 

280 Amort. Acum. Immob. Immaterial -61,35 -1,57% -148,13 -4,96% -260,33 -0,97% 

  IMMOBILITZAT MATERIAL 3.716,61 95,28% 2.787,46 93,34% 1.858,31 6,95% 

216 Mobiliari 449,15 11,51% 449,15 15,04% 449,15 1,68% 

217 Equips processos informació 4.118,64 105,59% 4.118,64 137,91% 4.118,64 15,40% 

219 Altre immobilitzat material 77,97 2,00% 77,97 2,61% 77,97 0,29% 

281 Amort. Acum. Immob. Material -929,15 -23,82% -1.858,31 -62,22% -2.787,46 -10,43% 

  COMPTES FINANCERS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.691,08 92,35% 

57 Tresoreria 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.691,08 92,35% 

 SUMA ACTIU 3.900,67  2.986,43  26.737,86  
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PASSIU MES ANY 2017 ANY 2018 ANY 2019 

Núm. Compte DESEMBRE Import % Import % Import % 

  PATRIMONI NET -74.844,77 -1918,77% -67.039,89 -2244,82% -29.679,54 -111,00% 

121 Resultat negatiu d'exercicis anteriors   0,00% -74.844,77 -2506,16% -67.039,89 -250,73% 

129 Pèrdues i guanys -74.844,77 -1918,77% 7.804,88 261,34% 37.360,35 139,73% 

  PASIU NO CORRENT 47.960,68 1229,55% 41.285,61 1382,44% 34.131,55 127,65% 

170 Deutes a llarg termini amb ent. de crèdit 47.960,68 1229,55% 41.285,61 1382,44% 34.131,55 127,65% 

  PASIU CORRENT 30.784,75 789,22% 28.740,72 962,38% 22.285,85 83,35% 

475 Hisenda pública creditora 3.739,75 95,87% 5.955,36 199,41% 9.500,24 35,53% 

  HP creditora per IS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

  HP creditora per IRPF 2.055,50 52,70% 2.202,92 73,76% 3.963,78 14,82% 

  HP creditora per IVA 1.684,26 43,18% 3.752,43 125,65% 5.536,46 20,71% 

476 Organismes Seg. Social creditors 2.234,13 57,28% 1.251,56 41,91% 1.251,56 4,68% 

  Personal 1.965,93 50,40% 983,36 32,93% 983,36 3,68% 

  Promotors 268,20 6,88% 268,20 8,98% 268,20 1,00% 

520 Deutes a curt amb ent. de crèdit 20.430,87 523,78% 17.153,80 574,39% 7.154,06 26,76% 

551 Comptes corrents amb socis 4.380,00 112,29% 4.380,00 146,66% 4.380,00 16,38% 

 SUMA PASSIU 3.900,67  2.986,43  26.737,86  

 


